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ddajc dzi do rk czytelników pierwszy zeszyt ,,Opisi

ziem zamieszJcaui/cJi przez PoIaJców", uwaamy za wa-
ciwe nadmieni tu par sów o ciarakterze i planie tego

wydawnictwa.

Jakie pobudki skoniy nas do podjcia go, to staralimy sie

okreli w prospekcie.

„Dziea takiego — mówilimy tam — któreby byo zarazem

i zbiorem interesujcych opisów, i ródem dokadnyci informacyi,

literatura nasza dotycticzas nie posiada, a brak jego uczuwa sie

daje powszectinie. Czy zajdzie mowa o Polakacti w Poznaskiem,

czy o Polakaci w Ameryce, czytelnik z innycti okolic nie ma pod

rk ksiki, z której mógby zasign wiadomoci, ilu tycti Pola-

ków tam jest, w jakicti warunkaci yj i pracuj, w jakim kierun-

ku rozwija sie ich dziaalno ekonomiczna i kulturalna. Informa-

cyi takich brak mu nawet co do miejscowoci bliszych, we wa-
snym kraju zamieszkania. I to samo dotyczy wszystkich stron

ycia ludnoci polskiej, gdziekolwiek ma ona siedlisko. Osdzili-

my za rzecz uyteczn brakowi temu zaradzi i przystpujemy do

wydania dziea, któreby czynio zado potrzebie".

,,Z dziea tego—pisalimy dalej— czytelnik dowie sie, jak wy-
glda ta okolica, która go w danej chwili interesuje, jakie s jej bo-

gactwa przyrodzone, i jakie s tam instytucye publiczne, jakie oby-

czaje i stosunki towarzyskie, i przemys, i handel, i rolnictwo,

i sztuka. Wszystko zilustrowane bdzie z jednej strony rycinami

i tablicami kolorowanemi, z drugiej cyframi statystycznemi".



Ten zarys ogólny treci wskazuje ju dostatec/Jiie. jak rozle-

gy jest materyal naukowy i opisowy, który obja^ zamierzamy.

Uwzgldni on wszystkie kraje Europy, Ameryki i innych czci
wiata, w których zamieszkuj Polacy, choby w maych grupach.

Powinien te da w caoci dokhidny obraz ycia rodaków na-

szych na pocztku XX stulecia.

W myl tego zamiaru, opis kadego obszaru ziemi, zamieszka-

nej przez Polaków, zawiera bdzie: a) geografie fizyczn i poli-

tyczn h) ludno, jej kultur i obyczaje, c) historye i urzdzenia

pastwowe i administracyjne, d) produkcyc ogóln e) rolnictwo

f) przemys i -handel ^) komunikacye //) owiat (dzia ten obejmie

statystyk szkó rzdowych i prywatnych, wydawnictwa, pras,

instytucye naukowe i artystyczne i t. p.) ?') ycie spoeczne (wszel-

kiego rodzaju instytucye filantropijne, towarzyskie, ekonomiczne,

sportowe i t. p.) Je) zabytki historyczne 1) zabytki artystyczne i t. p.

Wstp do ,,Opisu ziem za/i/icszlcdz/i/ch przez PolaJiów'' zawiera

bdzie statystyk ogóln Polaków na kuli ziemskiej oraz zarys etno-

grafii polskiej.

Uoenie dziea, zakrelonego na tak obszern skale, poczo-
ne jest z niemaemi trudnociami, pyncemi gównie ztd, e brak

jest jednolitycli i wedug jednego planu opracowywanych mate-

ryaów zasadniczych. Trudnoci te jednak postaramy sic prze-

zwyciy i nie wtpimy, e wobec wielkiego zainteresowania, ja-

kie wzbudzio to wydawnictwo, pomylnie nam sie to uda.

Cze ilustracyjna bdzie zawieraa wizerunki miast, budowli

pamitkowych, ludzi zasuonych, typów etnograficznych, scen

obyczajowych, historycznych i t. p.



Ilu jest na wiecie Polaków?

Uwagi wstpne.

Dosy trudno bdzie odpowiedzie na pytanie, postawio-

ne w nagówku. Trudno polega nie na tem, eby statystyki

odpowiedniej nie byo, tylko e ona jest bd faszowana, bd
nieumiejtnie robiona. Do faszowania przyczyniaj sie wzgldy
polityczne, nakazujce np. w Niemczech lub Brazylii zmniejsza

ilo Polaków jak mona najbardziej; do nieumiejtnoci za zali-

czy trzeba dugoletnie kwestye: na czem oprze kwalifikowanie

narodowociowe ludnoci? Dopiero w ostatnich czasach, i to nie

wszdzie, pytanie to rozwizane zostao w zasadzie pomylnie.

Jak mianowicie?

Oto tak, e o przynalenoci narodowej stanowi ostatecznie

wola i wiadomo jednostki. A jzyk? a pochodzenie? a kultura?

S to niewtpliwie cechy bardzo doniose, przewanie decyduj-

ce, jednak niezawsze. Mamy naprzykad Belgijczyków i Kana-

dyjczyków, uywajcych wycznie jzyka francuskiego, a uwa-

ajcych si za naród odrbny; mamy znów Alzatczyków lub

Bretoczyków, mówicych mao, lub wcale nie mówicych po fran-

cusku, a przejie Francuzów z przekonania i z woli. Podobnie

rzecz si ma ze Szwajcarami. Wic chocia z cech zewntrznych

jednostki mona prawie zawsze wyrozumie jej przynaleno na-

rodow, naley wszake zachowa pod tym wzgldem ostrono.
Dlaczego o tem mówimy?
Dlatego, e uwagi nasze powinny w pewnej mierze wytuma-

czy czytelnikowi i trudno statystyki narodowociowej wogóle
i fakt faszowania naszej statystyki np. przez Niemców. Opierajc



— 4 —
si na drobnych rónicach jzykowych, natworzyli oni rónych

,,Wasser-polaków", „Górnoszlzaków" i t. p., kiedy tu chodzio

o jeden jedyny w swym skadzie plemiennym naród polski. A pó-
niej od ,,wasser-polaków" atwo byo przej... do Niemców. Dla-

tego takiej statystyce ufa nie moemy, dlatego mamy prawo

o niej mówi, e jest tendencyjnie na nasz niekorzy dokony-

wana.

Z tych i wielu innych powodów dotychczas nie mielimy i

—

nie mamy dokadnej statystyki Polaków na wiecie. Pod tym

wzgldem i obecnie jeszcze cyfry s niezupenie cise, a w wy-

dawnictwach obcych nawet zgoa fantastyczne. W jednej np.

z popularnych encyklopedyi niemieckich czytaem niedawno, e
Polaków jest a... 9 milionów; Larousse podaje 20 milionów, wie-

deski TascJien-Atlas Hickmana 12 mil. i t. d. Zupenie jak gdyby

chodzio o czarnych z pastwa Kongo!

Pierwszym, który podj trud obliczenia wszystkich Polaków

wedug metody naukowej, by Filip Sulimierski, twórca Siowinlca

Geograficznego. Ogosi on w r. 1883 w Ognislcii rozpraw staty-

styczn, której wnioskiem byo, e Polaków jest ,,z gór 12 milio-

nów". Wyraenie to pozwala odrazu na domniemanie, e Suli-

mierskiemu brako cyfr pewnych i dokadnych. Tak te rzeczy-

wicie byo. Póniej pojawiay si róne drobne rozprawki, do-

tyczce bd caoci narodu (Szymaskiego w Ordownilcu), bd
jego czci [Ekonomista z r. 1882), i one jednak szwankoway na

wielu punktach. Dopiero Edward Czyski rozpraw swoj p. t.

,,Etnograficzno-statystyczny zarys liczebnoci i zasiedlenia ludnoci

polskiej" {Wisa, 1887, zeszyt I do VI) rozpoczyna szereg prac po-

wanych i cilejszych. I on jednak z góry zastrzega sie, e nie

ma nadziei rozwizania tak trudnego zadania, ,,brak bowiem do-

kadnych cyfr etnograficznych, albo, co jeszcze gorsze, brak ziipel-

ny wszelkich danych statystycznych kad temu tamje". Przytern

ostrono tego badacza—aby nie okaza przesady w obliczaniach

na nasz korzy—bya tak wielka, e uwierzy zbyt lepo statysty-

ce urzdowej, nie znajcej np. Polaków w Gdasku, w pow. elbl-

skim i waeckim i t. d. i t. d. Wskutek tego cyfry ogólne musiay

wypa zbyt skromnie, jak to w nastpstwie czciowo stwierdzo-

ne zostao.



w roku 1898 dokona nowych oblicze p. Franciszek Olszew-

ski. Wartykule, drukow^anym w/u^r^^rze WarszaicsJctm, {iw Kalen-

darzu Katolickim z r. 1901), bierze on za podstaw liczby Czy-
skiego i uzupenia je obrachunkiem przyrostu naturalnego tudzie

now statystyk rosyjsk. W dwa ata póniej podejmuje te sam
prac w Miesicznilm Kuryera Folslciego p. Ludwik Straszewicz,

ale ju na podstawie lepszych materyaów. Wreszcie w lipcu

1902 r. prof. Wt. Czerkawski przedstawi wydziaowi historyczno-

fiozoficznemu Ak. Umiejtnoci w Krakowie prace swoj p. t. „Ba-

dania nad iloci Polaków i ich ugrupowaniem w krajach zagra-

nicznych". Rozprawy tej, spoczywajcej dotychczas, jeeli sienie

mylimy, w rkopisie, nie mielimy pod rk w chwili pisania ni-

niejszego. Tylko cyfry ogólne zakomunikowane zostay w spra-

wozdaniach i te przytoczymy na waciwem miejscu.

Czy autor niej podpisany przychodzi do czytelnika z nowym
i lepszym dokumentem statystycznym:

Niestety, nie mog tego o sobie powiedzie; przeciwnie, odra-

zu mówi, e nie mam zamiaru pisa rozprawy naukowej; pragn
tylko da czytelnikowi wyobraenie mniej wicej dokadne o sta-

nie kwestyi. Natomiast niech mi w^olno bdzie zapewni go, e
staraem si w miar monoci zapozna si bezporednio z mate-

ryaem surowym i fragmentarycznym, e usiowaem uwzgldni
wszystkie najnowsze dane statystyczne, e wreszcie spoytkowaem
niektóre cyfry, wieo ujawnione i publikacyom wymienionych

wyej autorów nieznane. Te ostatnie dotycz midzy innemi Po-

laków w Stanach Zjednoczonych i w Brazyhi.

Powtórz tu jeszcze za Czyskim, e byoby rzecz bardzo

ciekaw pozna liczebno ludnoci polskiej nietylko w stanie sta-

tycznym, lecz i dynamicznym, pozna fluktuacye tej liczebnoci

IV cigu czasu pod wpywem rónych okolicznoci. Atoli brak

materyau porównawczego stoi temu w najwyszym stopniu na

zawadzie. Swoj drog, gdzie bdzie mona, uczynimy odpo-

wiednie zestawienia, sigajc nawet odleglejszych czasów.
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Obrachunek szczegóowy.

I. Pastwo Memleckie.

Trzy rozbiory Rzeczypospolitej, a nastpnie traktat wiedeski

przyczyy do Prus okoo 54.300 km.^ z ludnoci paromilionow.

Z krajów polskicli rzd pruski utworzy dwie prowincye: W. Ks,

Poznaskie i Prusy Zactiodnie. Oprócz tego Polacy yj je:izcze

na terytoryaci, dawniej ju przyczonych do Prus: na Szlsku

i Mazuracti pruskici. Ludno ta prawie na caym obszarze jest

uwiadomiona, poczuwa sie do narodowoci polskiej i daje tego

niezliczone dowody.

W pocztkowycli latacli po rozbiorze Polski przy spisach od-

róniano tylko w prowincyach polskich wyznanie i na podstawie

tego obliczano dopiero poszczególne narodowoci. Zrazu byo to

mohwe, dopóki prd kolonizacyjny nie naniós do dzielnic pol-

skich liczebnie do silnej warstwy Niemców katolików. W latach

1827 i 1828 wstawiono w regencyi opolskiej i gumbiskiej now
rubryk ..jeyka kocielnego". Zdawaoby sie— pisze Komoro-
wski—e jzyk, w jakim kto odmawia pacierz, moe da najlep-

sz wskazówk czyjej narodowoci. Tymczasem wiadomo, e
na Szlsku do ostatnich czasów ludno powszechnie uywaa
ksiek czeskich do modlenia si, podobnie jak u Kabatków, Mazu-

rów pruskich przewanie niemieckie s w uyciu. Zaprzestano

zatem tej nieudanej próby, a przystpiono do bezporedniego roz-

dziau ludnoci na podstawie wasnego przewiadczenia, dajc
kategoryczn odpowied na zapytanie: Polak czy Niemiec: Bya
to jednak zawczesna jeszcze próba.

Zwrócono si zatem po r. 1830 do jzyka, rozmaicie pojmo-

wanego, a od r. 1843 zaczto ju przechyla si na stron ..jzyka

rodzinnego'". W r. 1890 wprowadzono rubryk
,,
jzyka ojczyste-

go'", w r. 1895 znowu jej nie byo, w r. 1900 uwzgldniono j.



Komorowski susznie zwraca uwagc, e rubryka taka nie wystar-

cza, e przedstawia ona pole do znacznych naduy politycznycii,

zwaszcza tam, gdzie lud niedokadnie rozumie podrzdne znacze-

nie dyalektów: kaszubskiego, mazurskiego, szlskiego i t. p. Z tego

powodu cyfry, sporzdzone przez niemiecki urzd statystyczny,

powinny podledz kontroli i korekturze.

Ogoszony w poowie r. 1902 wynik spisu ludnoci z roku

1900-go przedstawia cyfry nastpujce:

Jeyk polski podao jako jeyk ojczysty osób 3.086.489

(1.495.374 mczyzn i 1.591.115 kobiet).

Jeyk ,,mazurski" jako jeyk ojczysty 142.049

Jzyk ,,kaszubski" ,, ,, ,, 100.213.

Oprócz tego znalazo sic sporo osób, które mówiy ,,dwoma
jeykami". Jakim sposobem mona posiada jednoczenie dwa
jeyki ojczyste?—tego, oczywicie, urzdowa statystyka niemiecka

nie wyjania. Tak wiec mówiy:
Po niemiecku i po polsku 169.634 osoby

Po niemiecku i ,,po mazursku" . . , 10.898 ,,

Po niemiecku i ,,po kaszubsku" . . . 1.052 ,,

Statystyka ta staje sic niedokadn, o ile ctiodzi o oznaczenie

narodowoci przez stworzenie rubryki ,,mówicycti po niemiecku

i obcym jeykiem", przez co cliciano obniy liczb osób pociodze-

nia nie niemieckiego, a równoczenie zwikszy liczb niezdecydo-

wanycli pod wzgldem narodowociowym. W rzeczywistoci za
statystyka ta wykazuje tylko liczb tych, którzy z jakiejkolwiek

przyczyny, gównie z powodu zalenoci subowej lub urzdni-

czej, nie mieli przyzna sic otwarcie do narodowoci ,,obcej".

Nadto rozdzielono Polaków zupenie dowolnie, wedug po-

wiatów, które zamieszkuj, na Polaków, Mazurów i Kaszubów.

Z uwzgldnieniem tego wszystkiego, ze statystyki urzdowej wyni-

ka, e w r. 1900 w granicach pastwa niemieckiego mieszkao Po-

laków: 3.086.489-1-142.049 („Mazurów") + 100.213 (,,Kaszubów")

+ 189.634 (,,niemieckicli Polaków") -j- 10.898 (,,niemieckich Ma-

zurów") + 1.052 (,,niemieckich Kaszubów"), czyli ogóem

byo w r. 1900 w Pastwie niemieckiem, wedug urzdowej

statystyki niemieckiej,

3.510.335 Polaków.
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I ta cyfra jest zapewne raczej jeszcze za niska, niz za wysoka.

Przypuszczenie bowiem, e którykolwiek Niemiec pod koniec ro-

ku 1900, wobec urzcdow^ej akcyi i agitacyi antypolskiej miaby
przyzna sic do uyw^ania jeyka polskiego obok niemieckiego

w stosunkach domowych, jest zupenie wyczone. Z drugiej stro-

ny za stwierdzono, e w Prusacli i na Pomorzu urzdnicy, mimo
protestów^, zapisywali jako ,,Niemców" wielk liczb Polaków

z nazwiskami niemieckiemi.

Ze statystyki powyszej okazuje si, e dotychczasowe obli-

czenia, dokonywane przez Polaków^ a bdce zwwkle popraw^kami

spisów urzdowych, przedsibrane byy pod hasem nadmiernej

ostronoci. Komornicki na podstawie gównie statystyki szkolnej

dawa cyfry takie (dla r. 1890)

W. Ks. Poznaskie . . . 1.098.455

Prusy Zachodnie .... 526.841

Prusy Wschodnie . . . . 377.122

Szlsk 1.130.603

Inne prowincye pruskie okoo 100.000

Razfem Kr. Pruskie . 3.233.021

Straszew^icz dla r. 1900 podniós j do 3.400.000.

Olszewski znalaz tylko 3.160.000.

Widzimy, e naw^et statystyka urzdowa przyznaje ilo dale-

ko wiksz, cliocia, jak to podnosiy w swoim czasie pisma po-

znaskie, niew^olna ona bya od tendencyi politycznych.

Czy ywio polski w Pastwie Niemieckiem stosunkow^o wzma-
ga sie liczebnie lub opada, na to odpowiedzie stanowczo jeszcze

nie mona. Oczywicie, bezwzgldnie biorc, cyfra ludnoci w^zra-

sta. Wedug Tetznera {T)ie Slaueu vi Deutschlaml) w r. 1858 byo
Polaków (wraz z Mazurami i Kaszubami) 2.009.816

W r. 1861 ,, ,, 2.265.042

„ 1864 „ „ 2.356.800

„ 1867 „ „ 2.436.800

„ 1B90 „ ,, 2.977.951

Dodajmy do tego cyfr obecn 3-510.335

a przekonamy sic, e ywio polski ronie tam stosunkow^o szybko.

Inaczej natomiast przedstawiaj sic rzeczy, gdy wemiemy je w po-

równaniu z rozwojem ywiou niemieckiego.



Wedug Komornickiego, w latach 1816— 1S49

Polacy wzroli o . . . 55 -SS^
,
zatem . . =t37.<)T?,

Niemcy ,. 93-299o

1 A " M 1 /c. ,-- I ^
Polacy — 13.0790Ludno ooem \yzrosla o (^>>.l^% { zatem ^^. -

, _

1 Niem. -j- 24.^4'^

W latach póniejszych stosunek ten znacznie sie zmienia na

korzy Polaków, tak e przy porównaniu np. procentów ludnoci

polskiej z r. 1890 z procentami z r. 1867 okaza sic taki udziaowy

przyrost tej ludnoci:

W regencyi gdaskiej . . . -f 1.18^

kwidzyskiej . . + 2.47^

W Prusach zachodnich . . . +1.86'^'

Niemcy staraj sic osabi znaczenie tych cyfr dowodzeniem,

e ..spis z r. 1867 podawa mniej Polaków, ni byo w rzeczywi-

stoci". Starajmy sic wice zapamita to zdanie i... zachowywa
na przyszo odpowiedni ostrono.

Jeszcze kilka sów o geograjiczniirn rozdziale ludnoci. Spo-

gldajc na mapc wraz z Czyskim. widzimy, e
1) W W. Ks. Poznaskiem i Prusach Zachodnich ludno

przewanie polska zamieszkuje przedewszystkiem dwie terytory al-

ne grupy: a) Jedn w formie nieregularnego czworokta, oparte-

go podstaw o granice Królestwa, pomidzy Wieruszowem, Wscho-

w, Midzychodem i Toruniem: />) drug w formie pówyspu etno-

graficznego na lewym brzegu W^isy, pasem, cigncym sic od sa-

mego morza Batyckiego (Polacy w Pucku, dawnym porcie za

Wadysawa IV, dotykaj morza) 5— 10 mil szerokoci, okoo 20

mil dugoci, a do granic Królestwa koo Torunia, przyczem pas

ten koo Chemna przekracza Wis. Na prawym brzegu Wisy
znajduje si te polska wyspa etnograficzna koo Sztumu. Podug
Bockh'a terytoryum przewanie polskie zajmuje w Prusach Zacho-

dnich 110 mil kw. i 1400 osad. Obie powysze grupy rozdzielaj

kolonie niemieckie, zaoone przez P>yderyka II nad Noteci i ci-

gnce sie a do Torunia.

2) Na Szlsku niema tak silnego zmieszania dwu narodowo-

ci, jak w Poznaskiem i Prusach Zachodnich. Mniej wicej pro-

sta linia, przeprowadzona od Krotoszyna na Brzeg do Prdnika
2
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i potem do granicy austryackiej w Morawskiej Ostrawie odgrani-

cza terytoryum polskie od niemieckiego. Pierwsze, podug Bóckha,

zajmuje 175 mil. kw. i 2.795 osad.

3) Na Mazurach cignie si ludno polska pasem równole-

gym do granicy Królestwa, na poudnie linii od Olecka az do Lu-

bawy; pas ten ma szerokoci H— 10 mil.

Wogóle, podug Bockti'a, ludno polska przewaa na teryto-

ryum 923 mil kw. z 11.488 osadami.

II. Pastwo Rosyjskie.

Traktaty z r. 1772. 1793. 1795 przyczyy do Rosyi Litw.
Biaoru i Maoru, stanowice dzisiaj 9 gubernii kraju Zaciodnie-

go, który wTaz z obwodem Biaostockim, przyczonym w r. 1807,

przedstawia powierzclmie 49S.543 km.' (8.504 mil kw.j i z gór
20.000.000 ludnoci. Traktat wiedeski (i'Si5) przyczy do Ro-

syi jeszcze wiksz cze b. Ksistwa Warszawskiego, która dzisiaj

stanowi 10 gubernii Królestwa Polskiego o powierzctini 1 26.945

km.^ (2.305 mil kw.) i 9* milionaci ludnoci. Oba te kompleksy

terytoryalne rozpatrzymy oddzielnie.

Królestwo Polskie.

Dane statystyczne, dotyczce obcliodzcej nas kwesty i. s tutaj

bardzo niepewne. Obrachunek nie moe by przeprowadzony
z cyfr bezporednich, bo ich dotychczas niema: rezultatów spisu je-

dnodniowego z r. 1897 iiic ogoszono jeszcze w dziaach, uwzgl-
dniajcych narodowoci. Oczywicie, te oMiczenia porednie nie

mog za^vic^a zbyt wielkich bdów, w l^adym jednak razie mu-
sz by traktowane jako niezupenie cise.

P. Straszewicz opar sic na urzdowej statystyce ludnoci z r.

1892, sporzdzonej przez warszawski Komitet Statystyczny. Jest

tam podzia mieszkaców na wyznania na zasadzie ksig ludnoci.

Wyznanie nie moe stanowi, jak to pisalimy ju we wstpie.

w ostatniej instancyi o narodowoci, przeto oparcie to nie jest zu-

penie pewne. Bd co bd atoli, nie majc innej drogi, musimy
go uy.
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Komitet statystyczny cat ludno Królestwa w r, 1892 obra-

chowal na 8.808.969 gów. W tern byo:

Prawosawnyci
Katolików . .

Luteran .

Kalwinów .

ydów . . .

441.846^) czyli 5,0, 7o
• 6.653.694 „ 75,,3 „

470.139 ,. 5.34 -

10.386 ., 0,^2 ,,

. 1.224.652 ., 13.3, „

Cytowany wyej autor tak dalej rozumuje: Do narodowoci

polskiej zaliczy naley przedewszystkiem katolików, odtrciwszy

tylko ludno litewsk powiatów: Wadysawowskiego, Maryam-

polskiego. Kalwaryjskiego, Sejneskiego, Wykowyskiego w gub.

Suwalskiej. Caa wiejska ludno katolicka tycti powiatów wyno-

sia 332.415 gów. co stanowi 3.77"/o caej ludnoci Królestwa.

Tym sposobem ludno polsko-katolicka zredukowaaby si do

72 7o- Naley jednak pamita, e w owyci okolicacti mieszka

równie sporo Polaków przy dworach, a nawet s wsie prawie

cakowicie polskie. Do narodowoci polskiej nale te wszyscy

niemal Kalwini i naturalnie pewien procent (moe znaczny) ewan-

gelików i ydów. Mona tedy uzna, e w Królestwie Polacy

tworz 757o ogóu ludnoci.

Poniewa ludno Królestwa Polskiego wynosia w pocztku

1897 roku 9.455.943 gów (wedug spisu jednodniowego), wic
wtedy byo Polaków 7.091.958. Doliczywszy do tego przyrost

w stosunku i7o '^a lat 4, otrzymamy na koniec 1900 r. przeszlo

7.300.000 Polaków w Królestwie Polskiem.

P. Straszewicz. czynic powysze obliczenia, nie by jeszcze

w posiadaniu danyci spisu jednodniowego z r. 1897, dotyczcyci
wyzna. My je mamy ju pod rk i widzimy, e mimo pewnyci
drobnych niezgodnoci cyfr powysz mona przyj za najbli-

sz prawdy. Wedug rzeczonego spisu, katolików w Królestwie

w r. 1897 byo 6.987.467, t. j. 74.3270? ^ wic nieco mniej, ni pan

Str. wyrachowa. Natomiast przyrost naturalny wzity zosta nie-

waciwie w wysokoci i7o- kiedy naprawd wynosi on i.57o-

Zaleski przytacza, e w r. 1872 Królestwo liczyo 6 milionów

'; Z tej liczby na gub. Siedleck i Lubelsk dawni Unici :U9.02_' osób.



mieszkaców, a w r. 1897—9 mil. Powikszenie wynosi pra-

wie 457o (44-857o)' co daje na roczne powikszenie i.57o. Ten
ostatni zatem procent przyrostu w Królestwie musimy uwzgldnia
przy wszelkich obliczeniach: nie mamy adnego powodu bawi si

tutaj w skromno. Dodam jeszcze, e i p. Olszewski doszed do

takiej samej prawie cyfry ludnoci polskiej w Królestwie: opierajc

sie na obliczeniach Czyskiego i na normie przyrostu rocznego,

znalaz on w^ r. 1897 ilo '^^•yo^-OSS Polaków w Królestwie. Gdy
uwzgldnimy cztery lata ubiege, t. j. do stycznia r. 1900, do któ-

rego wszystkie nasze obliczenia pragniemy sprowadzi, to otrzy-

mamy rónice miedzy naszym a p. Ol. obrachunkiem stosunkowo

nieznaczn.

Zanim przejdziemy do dalszego cigu naszych poszukiwa,

zatrzymajmy sie jeszcze na obliczeniu ludnoci prawosawnej
w Królestwie Polskiem. Z zestawie danych urzdowych z ,,Ka-

lendarza astronomicznego- moemy uoy tabele, przedstawiajc

wzrost liczebny tej ludnoci w Królestwie, a mianowicie:

W roku i8.-)5 ... 4.318

1859 . . . 4.836

.. 1893 .. . 442.011

w Warszawie za wzrost ten tak sic przedstawia:

W roku 1857 . . . !.,"/>")

1859 . . . i.5(;o

.. 1874 . . . 7.674

1893 . . . 18.096

Kraj Zachodni.

Krajem Zachodnim nazywaj sie gubernie: Kowieska, Wi-

leska, Grodzieska. Miska. Mohilewska. Witebska oraz Kijowska.

Podolska i Woyska. Polacy w tych guberniach stanowi tylko

mniej lub wicej silne nawarstwowienie. jakkolwiek kulturalne

i ekonomiczne ich znaczenie jest powane. Ludno wociaska,
stanowica gówn cze zaludnienia tego kraju, naley do naro-

dowoci litewskiej (gub. Kowieska i cze Wileskiej), biaoruskiej

(pozostaa cz gub. Wileskiej, gub. Grodzieska. Miska, Mohi-

lewska i cz Witebskiej) i maloruskiej (gub. Kijowska. Podolska.



Woyska oraz poudniowa cze Miskiej i Grodzieskiej). Pó-

nocne czci gub. Witebskiej zamieszkane s przez otyszów.

Co sic tyczy róde, z któryci monaby zaczerpn danyci

ctnograficzno-statystycznycti, to one s w stanie opakanym. Jedy-

ny sposób okrelenia mniej wicej przyblionego ludnoci polskiej

w tych dzielnicach spoczywaby w obliczeniu iloci katolików. Ale

trzeba pamita, e w Kraju Zachodnim, oprócz Polaków, miedzy

katolikami s jeszcze Litwini ze Zmudzinami i otysze, oraz tu

i owdzie Niemcy. Z drugiej strony jest te tutaj pewna liczba Po-

laków-kalwinów. Niepodobna wiec marzy nawet o tern. aby sic

na tej podstawie dao przedstawi jako tako dokadny obraz licze-

bnoci naszej w tych guberniach, jakkolwiek jest to. powtarzamy,

jedyna podstawa do podobnej statystyki.

Najsumienniejsze studya obliczeniu Polaków w Kraju Za-

chodnim powieci Czyski. Zuytkowa on bardzo due mate-

ryay, odwoa sic do najrozmaitszych metod i rozumowa. Na
nim te, zupenie susznie, oparli sic nastpnie autorowie, piszcy

o statystyce Polaków.

Zanim przytoczymy wyniki tych bada, zwróci naley uwa-

g, e w gub. Grodzieskiej dwa poAviaty posiadaj wikszo
mieszkaców narodowoci polskiej: Sokolski (l~).-,')'J i biaostocki

'^^^.')^//o)•
W 14 powiatach ludno polska stanowi ^viecej ni 7-.

ludnoci ogólnej. S tu mniejszoci przewanie bardzo powa-
ne: pow. Wilejski (4o,g7j, Bialski (:]~J.J, Dzinieski i Dry.seski

(po 'M^J, Wykowwski (37,2), Lidzki (37,0) i t. d. Te czci gub.

Grodzieskiej nale jeszcze do etnograficznego obszaru polskiego.

P. Olszewski, wziwszy liczby procentowe Czyskiego. a ogól-

n ludno gubernii ze spisu jednodniowego, uoy tak tabelk:
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ogóem Polaków % Polaków

Gub. Witebska . . . 1.502.895 100.840 6.71

.. Kowieska . . i.54().072 49-754 3-2 1

19 719 3 »9 '2.100.796 10.60

P. Straszewicz dolicza do tego przyrost ('lYo) ^^ 1'^^ cztery

i otrzymuje ogóem okoo 2.200.000 Polak(3w w 9 guberniacti Za-

ciodnicli, pod koniec r. 1900.

Podobno obliczenia p. Grendyszyskiego. oparte równie na ru-

brycelaci kocielnych (z r. 1895) i zestawione z cyframi statystyki

poborowej, prowadz do tej samej prawie liczby ogólnej. Nieste-

ty, pracy tej nie mamy pod rk, a ze znanych nam wycigów
trudno rozpozna, jak metod autor dla sw^ego celu zastosowa.

Pozostaje nam jeszcze zapisa, e, wedug spisu jednodniowe-

go z r. 1^97. katolików byo w Kraju Zachodnim 3.803.757,

a w^ szczególnoci:



dopodobn. ale zarazem za mniejsz raczej, ni wiksz od aktu-

alnej.

W innych czciacli Pastwa Rosyjskiego.

Wiemy wszyscy o tem. e w pozostaych czciach Pastwa
Rosyjskiego mieszka duo Polaków, e w niektórych miejscowo-

ciach tworz oni nawet gówny zastp inteligencyi i siy przemy-

sowej, nikt jednak nie zrobi dotychczas, wobec braku wszelkich

danych cilejszych, chociaby przyblionego rachunku. Istotnie

trudnoci pod tym wzgldem byy i s ogromne, a jedyna podsta-

wa, z której wykombinowa mona jakkolwiek cyfr, mianowi-

cie: wyznanie, take nie przedstawiaa sic w statystyce zbyt pew-

nie. W tym wzgldzie dopiero spis jednodniowy rzuca pewne
wiato, z którego te skorzystamy. Przedewszystkiem jednak za-

notujmy, e praca p. Grendyszyskiego zawiera take obliczenia

katolików, mieszkajcych po za Królestwem i Krajem Zachodnim:

miasto Petersburg 3^^-o5(J

gub. Petersburska ^>-05l

miasto Moskwa 14.112

reszta Arch. Mohilew^skiej .... 30.868

miasta Metropolitalne 70.000

Dyecezya Tyraspolska 2^)1.975

Po za parafiami i w wojsku . , . . 181.886

Ormianie katolicy 28.940

Razem . . 630.389

Poniewa w ogólnej liczbie katolików w Pastwie Rosyjskiem

Polacy stanowi przeszo 74- ^i s ywioem ruchliwszym, atwiej

emigruj, ni Litwini, wiec z liczby 630 tys. katolików^ naleaoby
za Polaków wzi 4,")()—,")00 tysicy. P. Str., aby mie pewno
uniknicia pomyki, wzi 300.000.

Zobaczymy teraz, co mówi spis jednodniowy. Wedug niego,

w r. 1897 byo katolików:

incz. knh. mcz. kob.

Gub. .Archangielska ... 504 124 Gub. Wologodzka ... 467 163

,. Astrachaska ... 936 586 „ Woroneska .... 1.492 660

„ Bessarabska. . . . 11.217 7.397 „ Wiacka 355 256

„ Wodzimierska, . . 1.224 352 Okrg wojska Doskiego . 5.410 4,344
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w Chiwie 3

Marynarzów na statkach wojennych . 30;]

Og(3em wiec. po za Królestwem i krajem Zachodnim, 650.775.

Do liczby tej, jak widzimy, bardzo zblionej do ustanowionej

przez p. (irendvszvskieg(). naley doczy przyrost naturalny i"/^

(co wydaje nam sie wicej ni umiarkowanem, bo emigracya ka-

tolików w gtb Rosyi jest dua), wskutek czego otrzymamy cyfr

okoto 675 tysicy. Trzy czwarte z niej zaliczy na rzecz Polaków

nie byoby przesad: gdy wemiemy 400.000, bdziemy pewni, e
nie zwikszamy wiadomie liczby swych rodak(')w.

Zestawiamy wszystkie pozycye:

W Królestwie Polskiem 7. 3( )().()()()

W Kraju Zachodnim j.joo.ooo

W innych czciach Pastwa Rosyjskiego . 400.000

Razem . . 9.900-000

Tyle byo w Pastwie Rosyjskiem Polaków na pocztku ujoi

roku.

jeszcze sówko usprawiedliwienia: ostatnie obliczenia byy
szczeg(')owe. mogy sic wyda za szczegóowe, lecz uczynilimy to

tylko dlatego, e cyfry te po raz pierwszy s publikowane w ten

sposób cisy i niepodlegajcy zakwestyonowaniu.

111. Paiislwo Aus(rvackie.
«

Rozbiory Rzeczypospolitej, rok 1815 oraz zajcie Krakowa
w r. 1846 przyczyy do Austryi ziemie, stanowice dzisiejsz Ga-

icye, t. j. okoo 78.500 km.- powierzchni i z gór 7 milionów lu-

dnoci. Po za tem terytoryum Polacy mieszkiij jeszcze: na zie-

miach etnograficznie polskich w Ksistwie Cieszyskiem (Szlsk

Austryacki) i na Spiu (Wgry), oraz w nawarstwowieniu lub roz-

proszeniu: na Bukowinie, Morawach, w Dolnej Austryi i po wik-
szych miastacli Pastwa.

Badania statystyczne prowadzone s w Austryi bardzo po-

rzdnie, to te tutaj obchodzce nas cyfry bd pewne i cise. B-
dziemy moe mieli nieco kopotu z ludnoci ydowsk w Galicyi,

3
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kt()ra przypisuje sic do narodowoci polskiej, czego bra powanie

nie moemy, tudzie ze Szlskiem i Spiem, gdzie spisy dokonywa-

ne sa nie bez pewnej tendencyjnoci. Ale e ludno tych krajów

jest owieccjna, e kontrola inteligencyi przodujcej nad funkcyona-

ryuszami rzdowymi jest znaczna, wiec rónice mog dotyczy

tylko bardzo drobnych pozycyi.

Galicya.

Ludno (ialicyi. uywajca mowy polskiej, jest w takim sto-

sunku do mówicej po rusisku. jak i.., do i. Ludno polska g-
sto mieszka w czci zachodniej kraju, rusiska we wschcjidniej.

Granica etnograiiczna pomidzy temi dwoma plemionami rozpo-

czyna sie od Ulanowa, przy ujciu Tanwi do Sanu na prawym
brzegu; nastpnie, przekroczywszy San. posuwajc si na poudnie,

zbacza coraz bardziej ku zachodowi na Leajsk i Brzozów: od

Iwonicza biegnie wprost ku zachodowi na migród, Gorlice. Gry-

bów i dochodzi dolin Popradu do Leluchowa. Rzuciwszy wic
okiem na map. widzimy, e polska cz etnograficzna stanowi

mniej wicej czwart cz Galicy i. a tymczasem ludno polska

przeszo o pó miliona jest wiksza od rusiskiej. Wprawdzie Ga-

licya zachodnia ma o wiele gstsz ludno od wschodniej, to

wszake nie tumaczy jeszcze ogromnej przewagi liczebnej mówi-
cych po polsku. Przewag t jednak zrozumiemy, jeeli przypo-

mnimy sobie, e w Galicyi wschodniej s liczne wioski i osady

mazurskie, e miasta w^iksze przewanie s polskie, e waciciele

wikszych posiadoci i liczna inteigencya mówi po polsku. (Li-

manowskij.

Caa ludno Galicyi wynosia:

W r. 1880(31 grudnia) . r)-958.9o7

.. i8^S7 .. . 0.403.572

l8(;() .. . r)/)07.8l6

,, 19(X> -
• 7-31."^-CS^

redni przyrost roczny w^ynosi wic i.oV' o-

Ludno obecna Galicyi ir. 1900). podug jzvkn towarzyskie-

go, przedstawia cyfry takie:



— 19 —

Jeyka polskiego uywa 3.988.702 gów
rusiskiego ., 3.074.449 .,

niemieckiego .... .. 211.752 ,,

czesk., moraw., sowack. ., 9.014 .,

., soweskiego .... .. 127 .,

Innycli jeyków ,, 659 ,,

Xa 100 mieszkaców Gaicyi jeyka poskiego uywa 54. 70.

Ludno. obecna Gaicyi podug wyznania:

Rzymsko-katoików 3.352.044

Grecko-katoików 3.104.103

,, -wsctiodnici . . . . . . '--35-

Protestantów 45-331

Wyznania mojeszowego . . . . 811.371

Innego 738

W procentaci wypada na rz.-katolików 45.3 "/o?
n^ grecko-

katoików 42.//y, na ydów 11 -//o, na protestantów^ <^^-6°/o-

Z wykazów powyszyci wida, e Polaków w Gaicyi jest

blizko o 650.000 wicej, ni katolików. Natomiast Rusinów jest

o jakie 30.000 mniej, ni grecko-katoików.

Co to znaczy?

A no nic innego, tyko e ogromna cze ydów przypisaa sie

do jeyka towarzyskiego polskiego, oraz uczynia to pewna cze
osób wyznania grecko-katoickiego.

Otó tego pierwszego daru bez zastrzee przyj nie moe-
my, nie dlatego, ebymy nie chcieli, tyko e nie wierzymy

w szczero tej dekaracyi. Polacy sa bd co bd w Gaicyi na-

rodowoci przodujc i rzdzc, wiec nic dziwnego, e ydzi
pragn wobec niej zachowywa wszelkie niekosztowne pozory

prawomylnoci. Wiemy jednak z dowiadczenia, a Galicya mo-

gaby to atwo stwierdzi cyframi, jak taki atwo zaiste pozyskany

akces do narodo\yoci rzdzcej jest niepewny i nawet zgoa znikomy.

Piszemy o tern dlatego, e pragniemy odpowiedzie na pyta-

nie ..ilu nas jest?" jak mona najdokadniej, a do tegcj musimy pe-

wne cyfry owietla logicznie i historycznie.

Pamitajc o powyszych zastrzeeniach, cyfr ludnoci pol-

skiej (ialicyi moem}^ zoy w ten sposób:
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Rz. -katolików, po odliczeniu pewnej liczby na Niemców i inne

narodowoci 3.300.()(xj

(jrecko-katolików 30.000

Protestantów 5.000

Wyznania ydowskiego 20.000

,, grecko-wschodniego (ormian) . . 2.000

Razem . . ir357.000

1 tyle, wedkig nas, jest P(jlak(')W w (ialicyi.

Szlsk austryacki.

Szlsk austryacki dzieli sie na dwie terytoryalnie niepoczone

z sob poowy: zaciodni czyli opawsk, zamieszkan przez lud-

no niemieck i czesk, i wschodni czyli Ksistwo Cieszyskie,

zamieszkane w ogromnej przewadze przez ludno polsk.

Ogólna ludno Szlska wynosia:

W r. i-SNo ~/\)Al~)

,, 1 N(j(

)

()0,~).()49

,. 1900 ()<S().42 2

redni przyrost roczny wynosi i..;,//o.

Wedug narodowoci byo 31 grudnia i</)o r.

Polaków 220.472

Czechów i t. p 146.26,"')

Niemców. 296. -jyi

l"rzeba jednak pamita, e wzito tu Szlsk w cal(jci. Ale

w zachodniej, opawskiej jego czci Polaków niema, natomiast

w Cieszyskiem siedz zwart mas. przedstawiajc stosunek licze-

bny taki:

Wedug spisu z r. ] -SSo byo w lvs. (^.ieszyskiem ludnoci

262.412. Wedug narodowoci z liczw tej przypada na Polaków
i,")3.724. Czech(')W 7 1 .7'SS, Niemców 36. (S67). Spis ludnoci z ro-

ku 1890 wykaza w calem Ksistwie ju 177.403 Polaków, 74.879

Czechów i 41. '"^7)6 Niemców. P<')niejsze sprostowania podnosz
te licz^y do ogólnej cyfry 300. if^o. 'l^ik Aviec ^/^ ogóu mieszka-

c)w w Cieszyskiem jest pochodzenia polskiego, a cyfra ta, wobec
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stwierdzonej tendencyjnoci urzdników czeskich i niemieckich

przy sporzdzaniu spisów, jest bezwarunkowo minimahia.

Po za granicami dziehiic powyszych mieszkaj jeszcze Pola-

cy w monarchii Austro-Wgierskiej w nastpujcych krajach: (we-

dug spisu 31 grudnia 1900 r.)

Na Bukowinie 26.857

,, Spiu 8.000

,, Morawach ... .... 15.560

W Czechach 1-915

,, Austryi dohiej 4.981

., ,, górnej 110

„ Salzburgu 10

,, Tyrolu i Yoralbergu 98

„ Styryi 97

„ Karyntyi 35

,, Krainie 25

Na Wybrzeu 194

W Dalmacyi 96

Na Wgrzech okoo 30.000

Doliczajc do powyszego ludno pol-

sk w Galicy i 3-357 -Cm^o

i ludno polsk na Szsku . . . 220.472

Otrzymamy, e te Fn/fsinic Jn.\f/-i)-Wrf/ie?\sJi-icjff byO W koCU
1900 roku 3.665.450 Polaków.

IV, Polacy w iniiyci krajach.

Oprócz krajów wyej wymienionych, Polacy : zamieszkuj
jeszcze w wielu innych miejscowociach. Wszdzie tam statysty-

ka nas dotyczca jest bardzo uomna, niekiedy naw^et wcale jej nie-

podobna otrzyma. Wiemy np., e po r. 1890 utworzyy si licz-

ne kolonie robotnicze polskie w Budapeszcie i Wiedniu, gdzie pra-



CLije przewanie przy robotach budowlanych okoo 20.000 Pola-

k(')\v: e powsiah równie, nieliczne zreszt, kolonie polskie w Bo-

nii i Rumunii, a nawet na Wgrzech ( w Nitz-Vajos); e niebrak

nas i w Kanadzie, i na niektórych Avyspach holenderskich i nie-

mieckich, i w Londynie, i w Paryu, i t. d. i t. d. Nikt jednak nie

podj sie obliczenia dokadnego wychodc(')W, tak e nawet trudno

ich w bilansie ogólrym bra pod uwag.

Wszeak) w dwu krajach zamorskich, w Stanach Zjednoczo-

nych Amer\ ki Póln(jcnej i ^v Brazylii, wychodtwo nasze przybra-

o takie rozmiary liczebne, e niepodobna nie zwróci na nie szcze-

gólnej uwagi, nietylko w sensie spcjeczno-kulturalnym, ale i sta-

tystycznym.

W Stanach Zjednoczonych.

Polakó\y w Stanach jest bardzo duo, bo okoo 1 h miliona.

S oni rozproszeni, istniej jednak i wiksze skupienia, dochodzce

do 150 tys. ludzi, jak w Chicago, lub 40.000, jak w Buttalo. O y-
ciu ich przez dugi czas nie posiadalimy bliszych bezstronnych

informacyi. Dopiero av ostatnich czasach ukazao sic par publi-

kacyi, Avr(')d których wyróniy sie pp. Panka i Stefana Bar-

szczewskieg(j. Obadwaj autorowie przez duszy czas mieszkali

w Stanach i w yciu tamtej szyci rodakcny czynniej szy brali

udzia.

Wychodtwo nasze Ay Stanach nie ma przNs/loci. w znacze-

niu ostania sic narodowego. Ogromna przewaga kultury amery-

kaskiej z jednej strony, a brak wanie wszelkiej kultury u naszych

wychodcó\y z drugiej,—oto co tworzy pooenie prawie bez wyj-

cia. Wobec tego zdawaoby sie. e zajmowanie sic Polakami

w Stanach jest zbyteczne; tembardziej byoby takiem wciganie ici

do ogólnego bilansu ilociowego. Ot(') nie. Zajmowanie sie ni-

mi jest niezbdne po pier\ys/e dlatego, e nigdy nie naley rezy-

gnowa ze swoich praw \ tradycyi narodowych i nigdy pisa

ostatniego wyroku w rzeczach tak mtnych, jak r()zw(')j historycz-

ny, a nastpnie poniewa ci ^olacy potnie zasilaj kraj macie-

rzysty swemi oszczdnociami, sa wice powanym czynnikiem



ekonomicznym nawet na terytoryum etnograficznie polskiem.

Wreszcie zdarza sie, i to do czsto, ze wychodcy nasi powraca-

j do kraju. Tak wiec Polacy amerykascy przedstawiaj ywy
element narodowy, godny powanego traktowania, którego od ser-

ca narodowego i od wszelkich rachub odtrca nie mona.

I>iczba wychodc(')w polskich, osiedlonych obecnie w Stanach,

nie jest dokadnie ^viadoma, aczkolwiek ostatni spis ludnoci tam-

tejszej, dokonany w r. i()oo, podaje cyfr ludnoci pochodzenia

polskiego na 1.264.000. Cyfra ta, zdaniem p. Barszczewskiego, jest

stanowczo za maa, poniewa wielu wychodców, pochodzcych
z pastwa rosyjskiego, austryackiego lub niemieckiego, przynale-

no pastwow identyfikuje z ogóln narodowoci tych krajów,

czy to w skutek niewiadomoci. czy te z obawy, e przyznanie sie

do polskoci nie bdzie przyjte przychylnie przez Amerykanów.

Wobec tego p. B. sdzi, i naley liczb wychodców polskich

w Stanach przyj na conajmniej i4 mihona gtów. Tak samo
utrzymuje drugi z wymienionych autorów, p. Panek.

Dokadniejsze cyfry, ale take uamkowe, nadesa redakcyi

..Gosu'- p. Wadysaw Jarzebski z Waszyngtonu. W raporcie z ostat-

niego (dwunastego) spisu ludnoci Stanów Zjednoczonych znalaz

on pod rubryk ,,spis osób, których rodzice urodzeni w Polsce"

cyfry nastpujce:

Stany Zjednoczone (cao) 668.,")36:

Poszczególne stany i terytorya:

Alabama

Alaska .

Arizona

.

Arkansas

California

Colorado

Connecticut

Delaware

District of Columbia

Forida ....
Georgia ....
Hawaii .

214

19

-'4

644

2-135

1 .006

14.202

1-783

224

2 2

75

Idaho . . . .

Illinois . . . .

Indiana . . .

Indian Territory .

low^a

Kansas . . . .

Kentucky .

Louisiana .

Maine . . . .

Maryland .

Massachussets

.

iMichigan . .

123.S8S

12.104

343
i-37<'>

1-358

1-143

304

514

5-7-'7

29.099

59-075
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Minnesota .

Mississipi .

Missouri

Montana

Nebraska .

Nevada .

New Hampshii

Jersey

Me\ico

.. York

.

North Carolina

,, Dakota

Ohio . . .

Oklahoma .

Miedzy ()()><.

jach polskich, znajduje sie osób urodzonych w Stanach Zjednoczo-

nych •_> 90.91 2.

Czyli 43--") 7o-

Mieszane pokolenie, napcM pierwsze, napól drtii^ie, przedsta-

wia sie liczebnie w sposób nastpujcy:

Osób z ojców urodzonych w kraju i matek urodzonych w Ame-

ryce ] 5.7 44-

Osób z matek urodzonych w kraju i ojców urodzonych w Ame-

ryce 3.431.

Wielkie miasta wykazuj nastpujce liczby przybysz(')w z kra-

jów polskich:

),).

)

'-^4-7'U



w Brazylii.

Wychodtwo polskie w Brazylii znajduje si pod kadym
wzgldem w warunkach najpomylniejszych i dlatego zasuguje na

szczególnie baczn uwag. Chop nasz przenosi sie bowiem

w stosunki klimatyczno-geograficzne prawie takie same, ma mo-

no zastosowania swych umiejtnoci w sposc3b korzystny i wre-

szcie nie wynaradawia sic. bo otoczenie obce i nie zmierza do te-

go i nie posiada na to sit. To te niedaw^io trwa emigracya pol-

ska do Brazylii, a ju wytworzya tam potny zaród nowego spo-

eczestwa, które przy odpowiedniej pomocy z zewntrz i wzro-

cie zasobów intelektualnych wewnitrz moe si pomylnie i trwa-

le rozwin.

Sporo osób przyszo do przekonania, e warto si emigracya

brazylijsk szczerze zainteresowa, i wskutek tego nieze ju mamy
o niej wiadomoci. Ale jednej z najwaniejszych kwestyi przed-

wstpnych, mianowicie iloci mieszkaców polskich w Brazylii, nie

rozstrzygnito dotd dokadnie. Trzeba przyzna, e próby je-

dnostek byy i bd zaw^sze mniej w^icej niefortunne, bo spis lu-

dnoci przekracza granice ich monoci. A tymczasem statystyka

pastwowa w Brazylii jest rów^nie niedokadna, jak w wielu kra-

jach europejskich, i równie tendencyjna.

Moe najsumienniejsze byy pod tym wzgldem badania p.

Leona Bieleckiego. Wedug niego, mieszkao przed 2 laty w Pa-

ranie 30 do 35 tysicy Polaków^ Cyfra ta ulega póniej popraw-

ce: mianowicie tene p. Bielecki i p. Kazimierz Warchaowski
sprawdzali powtórnie powysze Uczby i uznali, e, bardzo ostro-

nie liczc, mona je podnie do 50.000 (w Paranie). Oprócz tego

jest w stanie S-ta Catharina okoo 5.000 Polaków i w stanie Rio

Grand do Sul, "wedug p. Zdanowskiego, ksigarza z Porto-Ale-

gre, okoo 15.000. Nadto rozproszonych po Brazylii wypadnie

pewnie co najmniej 5.000. Ogóem wic, wedug wymienionych

wyej podróników^ w Brazylii jest okoo 75.000 Polaków.

Wedug Siemiradzkiego (,,Polacy za morzem", str. 13) jest

nas w Paranie 60.000, w Rio Grand do Sul (,,Szlakiem wychod-
4
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ców" t. u, str. 22) 30.000. w St. Catharina 5.000, razem 95.000.

S to dane urzdowe, ale niepewne.

Oprócz tego jest jeszcze okoo 10.000 Polaków w Argentynie

i.").(). H) W Mjssioiics i 5 t\>. w innych stanach) i z 5 tysicy w in-

nych pastwach Ameryki Poudniowej, szczególnie w Chili, Peru,

Euador. Boliwii i Wenezueli.

Razem wic. wedug pp. Bieleckiego i Warchaowskiego, jest

w Ameryce poudniowej 95.000 Polaków

a wedug Siemiradzkiego ii5.()()()

Zastosowawszy tu krakowski targ. moemy przyj, ze

W Ameryce Poudniowej jest 105.000 Polaków.

Obrachunek ogólny

Zanim przystpimy do zbilansowania cyfr, zdo\vtych przez

nas powyej, przypomnijmy, e
Czyski (r. 1887) oblicza Polaków (bez wy-

chodtwa) na 12.500.000 g.

Olszewski (r. 1897) na 15.600.000 ..

Straszewicz (r. 1901) na 18 do K) mil.

Prof. Czerkawski (r. 1902) na 21.1 1 1 .347 g.

Ten ostatni w^szake oblicza nas razem z Litwinami.

Cytra nas/a. po doliczeniu tych Polaków, którzy mieszkaj

w rozproszeniu w Anglii. l^Yancyi, Egipcie, Afryce Poudniowej.

Azyi Mniejszej i t. d.. a których ilo bez najmniejszej przesady

mona przyj na jakie 50.000. przedstawi sie tak:

W Pastwie Niemieckiem .')-5i<'-335

,,
Rosyjskiem:

w Królestwie Polskiem

,, kraju Zachodnim .

,, innych czciach P. Ros.

.. Austrvackiem

W Stanach Zjednoczonych

,, Ameryce Poudniowej

,, innych krajach

Razem

7.300.000

2.200.000

40(^.000

3.96,-). 4-)0

1 .50(^.000

io5.ocx)

50.000

18.730.785
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Tvle byo Polaków z kocem r. i()oo. Gdybymy teraz doli-

czyli i7o przyrostu naturalnego za dwa lata (do stycznia 1903), to

otrzymalibymy cyfr:

19.105.000 Polaków.

Z pocztkiem roku biecego, 1903, tylu nas wanie jest na

wiecie.

Dla porÓAYnania przytoczymy jeszcze tutaj ludno niektóryci

pastw europejskich w r. 1^97.

Rosya Eurcjpejska z Kr()l. Pol. . . 103/) mil.

Niemcy 51^.3 ..

Austro-Wegry 43.3 ,.

W. Brytania 3V>.''^ -.

r^rancya 3'S.;)
,,

Wiochy 31-.3 „

Belgia 6.3 „

Szwecya 5.0 ,,

Serbia --3 ^•

Dania '--3

Turcya europ T)-'"^ •

Bulgarya o-o 5;

RZUT OKA WSTECZ.

Powiedzielimy w^yej, e brak wszelkiego materyau porów-

nawczego, dotyczcego statystyki polskiej w jej ruchu, czyni nie-

moliwemi gbsze wnioski naukowe i polityczne, jakie kiedyindziej

dayby sie z takiego materyau wycign. W dziele Korzona

,,Wewntrzne dzieje i t. d.'- (a take u Pawiskiego i Kleczyskiego)
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znajdujemy wszelako próby odcyfrowania przeszoci pod tym

wzgldem.
W Polsce natrafiamy na lady popisów w X\'I wieku, ale

w XVII o adnych próbach nie syszymy, — pisze prof. Korzon —
a za czasów Saskich bezrzd czyni ju je niemoliwemi. upadek

za owiaty sprawi to, emy nie mieli bodaj ani jednego pisarza,

któryby sie o przypuszczalne obliczenie ludnoci pokusi, a do

czasów Stanisawa Augusta. Senator, wojewoda poznaski Grzy-

mutowski, mówi w r. 1667: ,,Pogównego nie ycz z tych racyi,

z których i pierwszemu fpopisowij byem zawsze przeciwny, bom
w nich widzia dcdeeus z porównania wolnych capH/un cnni seniili-

h?{,s- widziaem pcnriilum. bo nas policzy z niego jiarodv mog".
Nie policzyy te ..narody" gów szlachty polskiej — dodaje prof.

K. — ani jej chopów, ani nawet ydów polskich, ani mieszczan;

nad likiem ludnoci Rzeczypospolitej przedrozbiorowej zawisa ta-

jemnicza zasona, której ju nikt zedrze nie zdoa; mona j tylko

uchyli nieco i w pómroku mniej wicej prawdopodobne tworzy
obrazy.

Dopiero w trzeciej wierci XVIII wieku napotykamy pierwsz

podobn hypotez Niemca Sussmilcha; podug niej, Polska miaa
posiada 12 milionów ludzi, ale niewiadomo, na jakich podstawach

byo dokonane obliczenie. Póniej zabierali sie do tej pracy Sta-

szyc, Czacki i Lelewel. Wedug Staszyca, w r. 1776 Polska caa
liczya 14.000.000 ludnoci; Czacki podaje raz 16 milionów, drugi

raz tylko 14; Lelewel znalaz dla r. 1764 cyfr 12.289.000, do
zblion do prawdy, jakkolwiek wadliwie zebran, co dotyczy tak-

e i bada poprzednich uczonych.

Korzon po mozolnych i drobiazgowych poszukiwaniach uo-

y statystyk, wedug której Polska w r. 1771 posiadaa 1 1.420.000

gów ludnoci. Na terytoryum tem dzisiaj mieszka blizko 50 mi-

lionów gów.
Ludno owa dzielia si (w r. 1791) podug wyzna tak:

Katohków rzymskich

Greko-unitów ....
Dyzunitów

Protestantów ....
Starozakonnych (ydów)

4.660.000 gów. czyli 53.3 7o

2.600.000 .. .. 2(;.~, ..

300.000 .. .. ;]-4 •

150.000 .. .. 1.7 :,

900.000 .,. ;;
10.-, ,,
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Roskolników loo.ooo gów, czyli i.i "/^^

Ormian 30.000 ,, ,. 0.5 ,,

Mahometan ,~)0.ooo ,, ,, 0.6 ,,

Podug stanów:

Szlacity 725.000 ,, „ H.o .,

Mieszczan 500.000 ,, ,, 5-7 ,,

ydów 900.000 ,, ,, 10.2 ,,

Wocian 6.365.000 ,, ,, 72.0 ,,

U prof. Kleczyskiego znalazem zliczone: ludno dyecezyi

krakowskiej z r. 17H7 i dyecezyi pockiej z r. 1778. Wobec po-

wyszych cyfr ogólnyci dane prof. Kleczyskiego mniej nas na

tem miejscu mog ohctiodzi, zanotuje wiec tylko szczegó, e
w dyecezyi pierw^szej wykaz stwierdza 93"/^ katolików i 7.1 i'V'o

ydów, w dyecezyi drugiej 92.H*7o katolików^ i 5.77o ydów. To
znaczyoby, e jak dzisiaj, tak i dawniej w granicaci dawnej Rze-

czypospolitej ydzi mniej gsto zamieszkiwali dzielnice etnograficz-

nie polskie; chtniej natomiast sadowili sic i sadowi na ziemiach

ruskich.

Prz\' pisaniu niniejszego szkicu korzj-stalimy z nastpujcych rozpraw i róde:

Cz3'ski Edward. „Etnograficzno-statystj^czn}' zar3's liczebnoci i rozsiedlenia ludno-

ci polskiej" {Wisa. 1887, zeszyt I—VI).

Andrzej S. „Z powodu artykuu p. Cz3'nskiego" (Wisa, tom II, 1888).

Stefan Ramut. „Statystyka ludnoci kaszubskiej". Kraków, 1899.

Stefan Komornicki. „Polska na Zachodzie". Cz I. Lwów, 1894.

Dr. Franz Tetzner. Dic Slatcen in DeiitschUnid. Braunschweig, 1902.

Dr. Nadmorski. „Ludno polska w Prasach Zachodnich". , (Pamitnik Fizi/ograficz-

mj, tom IX, 1889).

Tadeusz Korzon. ^Wewntrzne dzieje Polski za Stanisawa Augusta". Warszawa, 1897.

Witold Zaski. „Królestwo Polskie pod wzgldem statj'styczn3^m". Cz I, War-

szawa, 1900,

Franc. Olszewski. „Ilu na jest?" („Kalendarz katolicki", r. 1901).

Ludw. Straszewicz. „Ilu nas jest?" („Miesicznik Kuryera Polskiego", Warszawa, 190(^).

R. Dmowski. „Wychodtwo i osadnictwo". Cz I. Lwów, 1900,

P. Panek. „Polacy w Stanach Zjednoczonych Amer3fki Pónocnej". Lwtiw, 1899.

Stefan Barszczewski. „Polac3' w Ameryce". Warszawa, 19<12.

.1. Siemiradzki. „Szlakiem w3'chodców". Warszawa, 1899. (\.Bihl. dzie. w\bor.").

Harwot Jerz\' prof. „Ciesz3'n i ziemia cicsz3Tisl<a". Przemyl. 1S');<.

H. K. Swida. „Od'rodzenic Szlska". Cieszyn, 1894.
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Józef Kleczyski. „Spisy ludnoci w Rzpltej Polskiej" („Rozprawy Akad. Um., wydzia

historyczno-filozof. Serya II, tom V, Kraków 1894).

„ „ „Pogówne generalne w Polsce" (1. c).

Wielka Encyklopedya Ilustrowana Sikorskiego (art. p. t „Galicya").

Rezultaty spisu jednodniowego w P. Rosyjskiem (po rosyjsku).

Gozeia Polska, S'J 217 i 232, r 1902.

Gos, i\a 50, r. 1902.

„Prace warsz. Komitetu statystj-cznego" z rónych lat.

L. Bielecki. „Listy z Brazylii" (Gazeta Polska, r. 1900).

Biblioteka Warszawska padziernik, 1902 (Raport Ak. Um. w Krakowie o badaniach

prof. Czerkawskiego).

Podrcznik statystyki Galicyi, tom YIl, 1902.

B. Limanowski. „Galicya", Warszawa, 1892.

^oCesfaw ^osRowsRi.

—^^^^^
jJlM



Rys ludoznawczy.

I. STANOWISKO POLAKÓW W SZCZEPIE

ARYJSKIM.

Wstp. Cztery rasy. Plemiona aryjskie. Sowianie.

Jt^etki milionów ludzi zamieszkuj kule ziemsk, a taka wród
f^' nich panuje rozmaito budowy cielesnej, mowy i obyczaju,

e dotychczas, pomimo wytone usiowania uczonych, nie zdoa-

no wynale zasady podziau plemion i jzyków na pewne jasno

wyodrbniajce sie skupienia. Kilka tylko gromad, bliej z nami

dziejowo, duchowo i cielenie spokrewnionych, poznano bliej

i opisano: reszta, jak np. plemiona amerykaskie, afrykaskie

i australskie, pozostaje dotd bez cilejszego okrelenia, jeeli nie

budowy cielesnej, to warunków jzyków, pochodzenia, powino-

wactwa i t. p.

Najmniej moe dokadnym, ale dla nie-specyalistów najdo-

godniejszym jest podzia caej ludzkoci na cztery rasy wedug
barwy skóry; podzia to raczej mechaniczny, oparty na znamio-
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nach nieistotnych, jak klasyfikacya rolin Lineusza, ale zato oczy-

wisty i pogldowy.

Otó wedle barwy skóry cae czowieczestwo daje sie po-

dzieli na rasy: czui-iki czyli murzysk, do której nale krajowcy

Afryki, poudniowo-wschodniej czci Azyi. Australii i Polinezyi,

oraz rozrodzeni w Ameryce przybysze z Afryki, Murzyni amery-

kascy; do rasy czerwo/iej czyli miedzianej nale tak zwani Czer-

wonoskórcy. tubylcy amerykascy: do ótej nale plemiona mon-

L^olskie. chiskie i japoskie; do hialr} wreszcie szczepy aryjskie

i chamicko-semickie. o których nieco obszerniej wypadnie nam po-

mówi.
Plemiona rasy czarnej i czerwonej ma role gray w r(;zwo-

ju ludzkoci, z naszym szczepem sowiaskim nie miay stycznoci,

wiec o nich rozwodzi sie nie bdziemy. Rasa óta bliej nas

obchodzi, bo z nalecemi do niej plemionami Sowianie od wie-

ków ssiadowali, czasowo im ulegali (i ulegaj, jak np. Sowacy
i Chorwaci na Wgrzech), z obyczaju i mowy duo od nich prze-

jeji, miejscami z niemi sie zleli; to te mówic poniej o Sowia-

nach poszczególnie, wspomnimy raz jeszcze o stycznoci sowia-
sko-fiskiej.

Ze do rasy biaej naleymy sami, a e nadto staa ona i stoi

na czele dziejowego postpu udzkoci, godzi sie wiec, abymy bar-

dziej szczegóowo jej sie przyjrzeli i stanowisko w^ niej nasze okre-

lili. Nazywa sie te ona rasjofecJcr/^ wedug dawnego podziau

udzi na Jafetydów, Semitów i Chamitów, niby potomków synów

Noego. Oprócz szczepu indo-europejskiego, do laórego nale
i Sowianie, zaliczaj sie do rasy tej Chamici i Semici. Chamita-

mi nazywamy kilka dzisiaj yjcych plemion afrykaskich, potom-

ków dawnej ludnoci libijskiej i etyopskiej, oraz Koptów, pocho-

dzcych od Egipcyan staroytnych.

Semici bliej nas dotycz, nale bowiem do nich ydzi, tak

cile z nami dziejowo, a dzi ju w czci i rodzinnie spleceni; na-

ley wiec kilku sowami skad szczepu semickiego zarysowa.

Naleeli do niego wygali ju dzisiaj Asyryjczycy, Chaldej-

czycy, Syryjczycy, Hebrajczycy, Samarytanie, Fenicyanie oraz po-

tomkowie ich Kartagiczycy; z dzisiaj yjcych: Arabowie, kilka

drobnych plemion w Afryce i ydzi, potomkowie Hebrajczyków^
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Wszystkie te plemiona semiclcic i cielenie i jzykowo wcale s
blizkie siebie. Odegray one w dziejach cywilizacyi wan role:

wspomnijmy astronomie chaldejsk, ustrój spoeczny i ksigi wi-
te Hebrajczyków, kolonizacye wiata starego przez Fenicyan, wresz-

cie olbrzymie zasugi naukowe Arabów; dzisiaj jeszcze ydzi wa-
ne stanowisko w przemyle i handlu caego wiata zajmuj:

Ale najszczytniejsze i najzaszczytniejsze znaczenie w dziejacli

cywilizacyi los przeznaczy naszemu aryjskiemu szczepowi. Prze-

dziwna harmonia wzlotów idealnych z niezapieraniem sie warun-

ków realnych ywota, szczliwie ustosunkowanie marzyciestwa

z trzew krytyk, oraz praw^ jednostki z prawami zbiorowoci,

brak zapdów fanatycznych w jakimkolwiek kierunku, wielkie za-

miowanie prawdy i wolnoci, wszystkie te zalety (które w staro-

ytnoci najwidoczniej uwydatniy sie w narodzie greckim, a w cza-

sach nowoytnych w plemieniu angielskiem) przyczyniy sic do

zjednania szczepowi naszemu pierwszorzdnego w dziejach miej-

sca.

Które okolice ziemi byy kolebk jego, o to do dzidnia tocz sie

spory pomidzy uczonymi. Najwicej prawdopodobiestwa ma
pogld, wywodzcy Aryjczyków z wyyn rednioazyatyckich Mus-

tagu i Belurtagu. Ztamtd rozeszli sie zapew^ne oni do wszyst-

kich dzisiejszych siedzib swoich. Kiedy? Na to odpowiedzie

mona na pewnych tylko kombinacyach opartem przypuszczeniem:

na lat 2000 do 1500 przed er nasz.

Wszdzie, dokd tylko przywdroway plemiona aryjskie, znaj-

doway ju ludzi; do jakiej rasy naleeli oni, dzisiaj orzec trudno;

rzecz pewna jednak, e Indowie zastali w nowej ojczynie sw^ojej

ludy innego szczepu, których potomkowie dotychczas szczyty pasm
górskich w Indyach zamieszkuj; Grecy znaleli w przyszych sie-

dzibach swoich Pelazgów, Rzymianie Etrusków, a plemiona, zale-

wajce przestrzenie rednioeuropejskie, zastay Basków (o których

powinowactwie z jakiemkolwiek znanem plemieniem po dzidzie
nic niewiadomo) i popchnejy ich a na krawd oceanu Atlan-

tyckiego.

Nazw Aryjczijlcóic wzito niedawno z sanskrytu; w jeyku
tym arya znaczy szlachetny, a take nalecy do plemienia nasze-

go szczepu, w przeciwiestwie do przedaryjskich krajowców Indyi.
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Nazywaj te szczep nasz iiii]orii}-(ipi'jsi;ini . a Niemcy uywaj wca-

le niewaciwej nazwy iiidogicrmaskr. dawniej to samo prawie

wyraano nazwiskami szczepti hyinlcdskicgo lub jafecl-ieyo.

Plemiona aryjskie.

Niema na to wskaz(')wek dziejowych, ale z rónych komhina-

cyi jzykowych, archeoloi^ncznych i i^^ieograficznych wywniosko-

wa sic daje pewien porzdek wyhmiania sie kolejnei^o plemion

z gniazda przeddziejowei^o .\ry(')w. Zdaje sic wiec, e z kolebki

tej. w której m(')wiono jeszcze jakini> wsp(')ln\"m. pradawnym jey-

kiem aryjskim, wynurzyli sie najpierw Aryowie azyatyccy. t. j. Indo-

wie i Persowie, bardzo bli/.ko jc/Nkowo i kulturalnie z sob .spo-

krewnieni; pierwsi zajli zachodni p(')lwysep indyjski, po.stpujc

zwolna od pónocy ku poudniowi; przynieli / sob ju do pewne-

go stopnia rozwinit kultur, jak to wida z por('>wnania wyra-

zów kulturalnych ich jeyka z mowami innych, a zwaszcza per-

skich ^vspóplemiec(')W.

Przez cig kilkotysicletniego pobytu swego na nowych sie-

dzibach Indowie ^vyrobili bogat literatur, gównie w jeyku san-

skryckim. wysnuli bujne pasmo cwolucyi religijnej i artystycznej,

ale politycznie, ugrzzszy w niewoli, w przesdach kastowwch

i apatyi, nie odznaczyli sie postpem spoecznym i do dzidnia

z odrtwienia wiekowego obudzi sie nie mog. Sanskryt jest ju
dzisiaj jeykiem umarym, jak np. acina i starosowiaszczyzna;

poszo od niego kilka dzisiaj yjcych odnóg jezyko^vych. zwa-

nych kaszmirsk. pendabsk. hindostask, bengalsk i t. d.

Jednoczenie z praojcami lnd(')w. z gniazda aryjskiego wyszli

i osiedlili sic ^v Iranie przodkowie Pers<AV dzisiejszych; mówili oni

i pisali w dwóch jeykach, bardzo blizkich siebie i sanskrytu: w sta-

roperskim i starobaktryjskim czyli zendzkim; nazywaj ich Era-
czykami, a siedliska ich Eranem (Iran dzisiejszy). Potomkami ich

s Persowie dzisiejsi, a najbliszymi powinowatymi wii staroytni

mieszkacy Frygii i Licyi, oraz koczujcy nad pónocnemi brzega-

mi morza Czarnego Scytowie i Sauromaci, a take yjcy dzisiaj

Kurdowie, Ormianie i Oseto^vie kaukascy. Przez Scytów dostay
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sic do dziedzin sowiaskich takie wyrazy, jak np. moc/ia^ chatci^

Icurhan i t. p.

Z wyliczonych tu gahizck staroperszczyzny. oprócz Sarmatów,

których poczytywano za praszczLir(AV naszych, obchodz nas bli-

ej Ormianie, jako wcieleni do narodowoci naszej i stanowicy

dodatni w niej ywio. Waciwa ich nazwa jest Armeczycy, od

krainy zakaukaskiej Armenii, ich kolebki: pod cii^lym naciskiem

najazdów, ludno jej wielokrotnie emii^rowala do Anatolii. Svrvi.

Rosvi i 1\ircvi. a take do Siedmiogrodu i Polski. Odznaczaa sie

zaAYsze kultur, zabiegliwoci i zdolnoci do handlu: wMworzy-
a do pokan literatur, sigajca^ I\' wieku po Chr. Dzisiaj

tylko w Kutach w (jalicvi przechowa sie jeyk ormiaski wród
Polaków i ten jest na wymarciu.

Dwie te odnogi szczepu indo-europejskiego osiady w Azyi

i dlatego skadajce je plemiona nazywamy Aryami azyatyckiemi.

a niektórzy mianuj je poprostu Aryami czy te Aryjczykami. Po

nich z matecznika rasy naszej wyszo plemi greckie, wdrowao
przez Azye mniejsz, gdzie znaczna cze jego osiada, zajo po-

tem wyspy Archipelagu i pówysep Bakaski, a z czasem rozpo-

staro sic ku zachodowi, zaludniajc sob Sycylie i Wochy pou-

dniowe (W^ielka Grecy a) i zakadajc osady a po Gibraltar. Wia-

domo jak potn role odegra Hellenizm w cywiizacyi \vszech-

wiatowej: rozwinaj sie: w nim po raz pierwszy ^\' dziejach szcze-

ry typ aryjski, ze w^zystkiemi zaletami swojemi i wadami, a z ta-

k przytem moc i z takim urokiem, e zawadn caym wiatem,

jako przodownik i chory ludzkoci i po dzidzie na czele post-

pu czowieczestwa kroczy.

Najbliszym zdaje sie (jreków odamem rodziny aryjskiej byli

l'rako\yie i Ilirowie staroytni, zaludniajcy niegdy cze pónoc-
n pówyspu Bakaskiego, cze Woch pónocnych (Wenetowie,

Liburnowiej i pt)udniowych (Mesapiowie. Japigowie); naleeli do

nich te Macedoczycy: ulegli oni wszyscy wplywH:)m greckim

i rzymskim i zleli sie z ich narodowoci; potomkami ich jest garst-

ka dzisiaj yjcych, wojowniczych, mao ucywilizowanych Alba-
czyków, zwanych te Arnautami i Szkipetarami; mowa ich prze-

siknita jest nawskro wpywem aciny i woszczyzny; literatura

bardzo uboga.
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Po Grekach na grunt europejski przybyli Rzymianie, których

rola w dziejach wiata zaznaczya si niezatartym i przemonym
po nasze czasy wpywem. Byl on niezmiernie obszerny, bo ogar-

nia cay wiat ówczesny: by ze wzgldu uspoecznienia ludów

potny, bo rozpowszechnia! jasno sformuowane a jednolite poj-

cia prawne i polityczne; czc si za z zachodni postaci kocio-

a, przenikn w najciemniejsze plemiona, ogarniajc nietylko ich

umysy, lecz i serca.

Rzymianami nazywamy waciwie pierwotnych mieszkaców
ziemi Latyskiej od ich wszechwiatowej stolicy. Rzymu: oprócz

nich osiedli we Woszech i zleli si z Latynami blisko im pokrewni

Samnici (mow ich zwano osk) i Umbrowie. Mowa aciska
wyAvarla przewany wpyw na wszystkie j/vkJ Europy, a av tej

liczbie i na polski, jako jzyk przez dugi czas literacki i do dzi-

dnia kocielny. Po zamarciu jego. puciy si ze starego pnia rzym-

skiego odrole jzykowe i plemienne: wioska, hiszpaska, portugal-

ska, francuska i rumuska, nie Avspominajc o drobnych gazkach
w postaci gwar romaskich we Francyi, Belgii i Szwajcaryi.

Przez Rumunów, osiadych w Wgrzech i wdrujcych po

rónych krainach ociennych, dostay si wpywy rzymskie a do

Galicy i: Huculi niewtpliwie s pochodzenia wooskiego, a od

nich i bezporednio od przybyszów rumuskich Górale nasi prze-

jli pewn ilo wyraz(')w romaskich; s to jedyne echa wiata
rzymskiego, odbijajce si bezporednio o Tatry nasze i stanowi
mniejszy kana wpywów aciskich, gdy wikszy przyniós nam
drog literack i kocieln daleko liczniejsze ich okazy. Wylicza-

my tu ze dwadziecia ciekawszych wyrazów góralskich, wzitych
z ust pasterzy rumuskich: bryndza, bunda, czetyna, dzia (w zna-

czeniu pagórka), ferecyna. frombija, fujara, gieleta, gron, klag, kur-

nuty, Magura (kilka gór tak nazwanych), mirenda. mosur, putni,

redyk, sicha. siuty. strga iskd Stryska), trombita, urda i t. d.

Wylicza w\ ra/(')W pochodzenia aciskiego, bdcych w po-

wszechnem u nas uyciu, nie -»edziemv. bo czytelnik z atwoci
sam je sobie przypomni.

Niektórzy uczeni upatry\yali najblisze podobiestwo mowy
Celtów z acisk i z tego powodu przypuszczali prawie jednocze-

sne przybycie do F!iirop\- praojców Rzymian i Celtów. Inni zno-
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wLi. Z wiekszem podobno prawdopodobiestwem, mnit-maj. e ci

ostatni najpierwsi ze szczepu aryjskiego przywdrowali do naszej

czci wiata, jako z czasem znaleli sie na zachodniej jej poaci,

parci bdc przez inne plemiona od wschodu. Wiadomo, e za-

mieszkiwali Hiszpani i Portugali, Francy, Belgi, Brytani i pó-

noc Woch, a take czciowo Szwajcary. Niemcy poudniowe.

Iliry a nawet Azy Mniejsz (Galatowie). Dzisiaj liczebnie zma-

lao potne to niegdy plemi, zlawszy si z odrolami gromad

romaskich i giermaskich; czystej krwi Celtów spotykamy (obecnie

tylko w Irlandyi, na brzegu zachodnim Szkocyi. na Avyspie Man,

w Walii i Bretanii. Zabytki dawnej mowy Celtów sigaj wieku

IX ery naszej: za naszych czasów yj jeszcze dwa jej narzecza:

cymryjskie w Walii i Bretanii, oraz gaelickie w Irlandyi. Szkocyi.

i na wyspie Man.

Po Celtach przybyli do Europy rodkowej Giermanie. ale nie

wprost z Azyi. lecz. jak si zdaje, ze Szwecyi poudniowej, dokd
przedtem ze wspólnej kolebki aryjskiej byli przywdrowali. Dzie-

l ich na wschodnich i zachodnich; do pierwszych nale Skandy-

nawowie (Szwedzi, Norwegowie i Duczycy), oraz wymarli dzi-

siaj Gotowie, którzy koczowali po wschodniej Europie, wynurzali

si to nad Dunajem, to w Azyi Mniejszej i osiedli wreszcie jako

Wizygoci (zachodnij pomidzy Dunajem. Karpatami a Dniestrem,

a jako Ostrogoci (wschodni) pomidzy Dniestrem a Donem. Pod

koniec wieku IV biskup Wulfila przeoy bibli na jzyk gocki; sta-

nowi ona jedyny zabytek tej wygasej dzi mowy. Wkrótce Hun-

nowie wygnali Gotów z ich siedlisk: zachodni zawdrowali a za

Pireneje, wschodni osiedli we Woszech pónocnych i podpadli

pod wadz wschodniego pastwa rzymskiego; oba plemiona za-

traciy swój jzyk i zlay si z krajowcami.

Giermanowie zachodni rozszczepili si na Niemców, Flaman-

dów. Holendrów i Anglików. Niemcy za mow, budow ciaa i oby-

czajem dziel si na pónocnych i poudniowych: pierwsi wchonli
w siebie wielk liczb Sowian, PrusÓAN' i Litwinów, w drugich

rozpynli si Celtowie. Sasi, praojcowie Anglików dzisiejszych,

zleli si z Celtami i z sfrancuziaymi Normandami; a jzyk ich.

bdcy mieszanin giermasko-romask, wiadczy o zlaniu si
dwóch plemion w jedno, ^\^^(')d szczepu aryjskiego najpotniejsze.
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Niemców czyli Giernian(')\v staroytni ju znali pod rozmaite-

mi nazwami plemiennemi: oprócz miana ogólnego Giermanów,

wspominani sa u pisarzy staroytnych Hermundiirowie, Markoma-

ni. F>yzowie. Chaukowie, Chattowic, Swewi. Longobardzi i inni.

Za naszych czasów w.ród Niemców wyróniaj^ sic nastpne gwa-

rowe odcienie: Frankowie. Alemani. Szwaby. Sasi. Fryzowie.

Westfalczycy. Bawarowie i 'i uryngowie.

Na pocztku d/Ac]\v Polski ssiedzt\N'() z \\'\cj nieco ucywi-

lizowanymi Niemcami dobroczynnie wpywao na wieo do gro-

na chrzecijaskiego wcielone dziedziny; ale jak uyczanom. Cze-

chom, tak i nam i braciom naszym Nadelbianom nauczyciel teuto-

ski zb}t drogo paci sobie kaza za natike. w\dzicrajc ziemie

i wynaradawiajc ich mieszkac(')W: to te w cigu tysicletnich

zapasów setki tysicy Sowian zachodnich zgineto w walce, albo

sie niemcz} o. a granica niemiecko-slowiaska o kilkadziesit mil

posuna sic ku wschodowi. Po dzidzie zapasy te nie ustay i nie

prdko zapewne sie skocz.
Jednym ze skutków odwiecznego stosLinku z ssiadem nie-

mieckim jest wcielenie d(j jeyka czeskiego, uyckiego i naszego

wielkiej iloci wyrazów niemieckich najpowszedniejszego uycia,

jak np. biorc tylko sowa od c/, h: alkierz, antaba, bal i belka, ban-

hof. barwa, bawena, bermyca, betv, bigos, blacha, blat. bawat,

bosak, bretnal, browar, bryftregier, brytfanna, buchalter, buda. bu-

dowa, bukszpan, bunt, burgrabia, burmistrz, bursztyn i t. d. i t. d.

Niektórym uczonym zdawao sie (i nie bezpodstawnie), e po-

midzy Giermanami, Sowianami a Litwinami zachodzi pewne
blisze powinowactwo plemienne i jzykowe: m(')wii \\'iec o gazi
giermasko-litewsko-slowiaskiej. wydzielajc j. jako pewne sku-

pienie odrbne, z gromady aryjskiej. Jakkolwiekbd, pewnem
jest. e grupa sowiasko-litewska niewtpliwie stanowi tak ca-

ostke. wyodrbnion od innych plemion wielkiem stosunkowo po-

dobiestwem jeyków, poda, wier/e. zwyczajów, nie mówic
ju o odwiecznem blizkiem ssiedztwie, l^oniewa ga litewska

osiada bardziej ku morzu i wydaje sie jakgdyby bya tam po-

pchnita przez Sowian, a take poniewa litewszczyzna starsze ma
formy jzykowe i blisza jest sanskrytu i zendu od jeyków so-



— 39 —

wiaskich, przypuszcza tedy wolno, e Litwini nieco wczeniej

od Sowian z gniazda azyatyckiego wyruszyli.

Mówic o plemieniu litewskiem. ma sie na myli cao jego;

ta za skadaa sie z wymarycli ju dzisiaj Prusów (od których

Prusacy niemieccy nazw dostali) i Jadwingów, oraz z yjcyci
obecnie Litwinów i Lotyszów. Prusowie mieszkali na wsciód od

dolnej Wisy, w czci Prus ksiecyci; mowa ici, przekazana

nam w szczupych okazach, wz^^ogacona licznemi wyrazami pol-

skiemi. wygasa. p(^d naciskiem niemczyzny, w wieku XVII. Ja-

dwingowie siedzieli w lasach podlaskich, niepokojc polskich

i ruskich ssiadów; wyginli pod ich przewag w wieku Xin,

a mowa ich wygasa bez ladu.

Litwini mieszkaj w czci Prus ksicych, na pónocy Kró-

lestwa Polskiego (w powiatach Wadysawowskim, Maryampol-

skim. Kalwaryjskim i Sejneskim) i w guberniach Kowieskiej i Wi-

leskiej Cesarstwa Rosyjskiego. Jeyk ich, jak powiedzielimy,

odznacza sie wielk dawnoci form i blizko'>ci ze sowiaskiemi.

Literatura litewska ma zabytki z w. XVI, treci przewanie kociel.

nej, a dzisiaj powoli rozwija si. zwaszcza w dzielnicy pod ber-

em niemieckiem. Skutkiem maego jej wpywu na ludno, jzyk
podzieli si na gwary: dono-litewsk czyli mujdzk i górno-litew-

sk, czyli waciwie litewsk, nie mówic ju o drot^niejszych od-

cieniach podgwarowych.

otysze mieszkaj w Ktirlandyi i w powiatach Dwiskim,
Lucyskim i Rzeyckim gub. Witebskiej, czyli w tak zwanych
Inflantach polskich. Mowa ich wcale jest blizka litewszczyzny,

tak moe, jak czeska polszczyzny. Ubogie ich pimiennictwo ru-

sza si dzisiaj gównie w Kurlandyi.

Jzyki litewski i otewski bardzo si zasilay ywioami so-

wiaskiemi. zwaszcza polskim; obliczono, e w litewskim zapoy-
czenia polskie stanowi jedn trzeci cz sownika. Takie
wpywy polskie wida u Litwinów i pod wzgldem kulturalnym.

Sowianie.

Sowianie, przybywajc ostatni z Aryjczyków do Europy, za-

jli wschodni cz jej. osiadajc pocztkowo na niezbyt rozlegej
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przestrzeni, pomidzy Karpatami, g(3rn Odr, g(3ni poow bie-

gu Wisty, /.rodami Niemna, ujciem Berezyny i Desny do Dniepru,

górn poow biegu Dniepru. Boiu, Dniestru i Prutu, ^rzypusz-

cza wolno, e w tyci dziedzinaci zarysowa si ju gieograficz-

nie i jzycowo podzia Sowian na zacliodnich, wsctiodnich i po-

udniowych.

Ze wskazówek dziejowych i staroytniczych wynika, i mniej

wicej w W wieku po Chr. rozpocz si wród Sowian ruch od-

rodkowy. Zachodni podyi dwoma szlakami na pónoco-za-

cliód i poudnio-zachód: poudniowi przekroczyli góry i powdro-
wali daleko za Dunaj; pónocni za posuwali si ku wschodowi

i pónocy, torujc sobie drog wród rzadko przez Finnów zalud-

nionych równin.

Plemi polskie zajmowao wyjtkowe wród pobratymców

pooenie: siedzc od wieków w sercu Sowiaszczyzny, gdy si

rozpoczo promieniowanie jej na trzy strony, nie uczestniczyo

w ruchu rozlewnym, lecz za to posuno na wszystkie strony gra-

nice swoje i zajo prawie cay ten obszar, na którym siedzieli pier-

wotnie ^vszyscy Sow^ianie. Ta rodkowo plemienia naszego

wyrazia si i w mowie polskiej: gdy inne jzyki sowiaskie wy-

odrbniy i ustaliy pewne formy jzykowe kady w jednym kie-

runku, w naszej mowie, niby echem przeddziejowej wspólno.ci

gniazdowej, przechowaa si nieznana innym jzykom sowia-
skim rozmaito postaci brzmie i odmian, skupiajca w sobie po-

niekd wszystkie znamiona odrbnoci innych narzeczy.

Uzupeniajc powyej uczynion wzmiank o podziale So-
wian na trzy gromady, wyliczamy tu w skad ich wchodzce na-

rody. Do zachodniej tedy grupy naleay przedewszystkiem licz-

ne, nieistniejce d/isiaj rzesze SloNyian tak zwanych Nadabskich,

Poabskich czyli Nadelbiaskich. zamieszkujcych niegdy pónoc-

n cz dzisiejszego pastwa niemieckiego, na zachód od ostatnich

dzisiejszych siedzib kaszubskich a po Wezer, zgnbionych przez

Niemców i ostatecznie w wieku XVII wymarych, czy raczej wy-
narodowionych. Ci Lutycy, Obotryci, Drzewianie i t. d. mówili

jzykiem bardzo do naszego zblionym, moe nawet gwar mo-

wy naszej; znamy go ze szczupych zabytków, spisanych w w.

XMI przez Niemców, bardzo wic niedokadnie i baamutnie.
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Niektórym uczonym zagranicznym i naszym, mniej obezna-

nym z gramatyk historyczn i gwarami jeyka polskiego, wydaje

sic, ze yjcy dzi Kaszubi i Sowicy m(3wi jeykiem poabskim.

Nie przesdzajc zagadnienia, czy mowa potabska bya gwar pol-

szczyzny, czy nie, trudno jednak nie uwierzy, na zasadzie dowo-

dów oczywistych, e narzecze kaszubko-slowiskie jest bardzo cie-

kaw, ze wzgldu na staroytno swych postaci gramatycznych,

gwar jeyka polskiego.

Oprócz wymarego plemienia Nadelbian, do odiamu zachod-

niego Sowian nale: uyczanie, Sowacy i Czesi. uyczan
yje ju tylko garstka, siedzca pod panowaniem saskiem i pru-

skiem; z ogromnego i potnego, szeroko rozsiadego narodu pozo-

stao dzisiaj zaledwie tyle, ile liczy Praga Warszawska. Mowa
uyczan najblisza jest naszej ze w\szystkich sowiaskich, zwasz-

cza w postaci dolno-uyckiej. Pimiennictwo ich szczyci sic licz-

nemi zabytkami od w^ XVI i dzisiaj starannie jest krzewione.

Sowacy, osiedli na poudnie Karpat, ulegajcy silnemu ucis-

kowi narodowociowemu ze strony Wgrów, mówi jzykiem
bardzo zblionym do czeskiego i posiadaj coraz wietniej rozwi-

jajc sic literatur; liczba ich przechodzi 2 miliony.

Liczba Czecliów^ w królestw^ie czeskiem, na Morawacli i Szl-

sku dochodzi 6 milionów. Naród to najwyej ucywilizow^any

i najstarsz literatur posiadajcy ze wszystkich sowiaskich. Gra-

nice jego znacznie uszczupli y\yio niemiecki; wdar sic on nawet

w rodek dziedzin czeskich, tak i w królestwie stanowi ^'. ludnoci

ogólnej, a na Morawach Ya-

Najliczniejszem w rzdzie plemion zachodnio-sowiaskich

jest nasze, liczce przeszo 21 milionów; szczegóy o niem s przed-

miotem dziea tego, wiec tutaj tylko pobienie i w najogólniejszym

zarysie je podamy, pomówiwszy w^przód o skadzie odamu
wschodniego i poudniowego Sowiaszczyzny.

Dzia wsciodni czyli ruski najwikszy jest iczebnie i teryto-

ryalnie ze sowiaskich. Mow^a dziau tego skada si z trzech na-

rzeczy: wielkoruskiego, maoruskiego i biaoruskiego. Pierwszym
mówi okoo 60 milionów, drugim okoo 25, trzecim okoo 6 mi-

lionów\ Literatura wielkoruska dzisiaj najbogatsza jest z ruskich;

maoruska przeciwnie do jest uboga, a biaoruska bardzo mao
6



ma okazów i prawie sic nic rozwija. Wielkorosyanic zamieszkuj^

pónocne i rodkowe' gubernie cesarstw^a Rosyjskiego; Maorusini

siedz w poudniowych, oraz w Galicyi wschodniej, w maej
iloci na Bukowinie i Wgrzech: Biaorusini, jako lud wiejski,

mieszkaj w gub. Miskiej. Mohiewskiej, w wikszej czci Wi-

tebskiej i Grodzieskiej, w czci Wileskiej i Smoleskiej.

Do Sowian poudniowych zaliczaj sie Serbo-Chorwaci, So-
wiecy i Bugarowie. Serbowie z Chorwatami mówi prawie je-

dnym jeykiem: rozdzia pomidzy nimi jest raczej polityczny

i religijny. Mieszkaj w^ królestwie Serbskiem, czciowo w Bul-

garyi i Macedonii, na Wgrzech i w Austryi; liczba ich przechodzi

7 milionów. • Pimiennictwo od koca wieków rednich pilnie

uprawiane, w w. XIX, po dluszcm odrtwieniu, odrodzone, roz-

wija sie bujnie i wszechstronnie.

Sowiecy, których licz przeszo pótora miliona, maj jzyk
najbardziej do chorwackiego zbliony, zamieszkuj prowincye

austryackie: Styry, Chorutany i Krain; naród owiecony, zabiegliww

w handlu i rolnictwie, posiada wcale obfit i oryginaln literatur.

Bugarowie nosz nazw od zdobywców swej krainy pod ko-

niec VII wieku, pochodzcych z Azyi i bdcych nie-aryjskiego po-

chodzenia. Jzyk ich przodków zmieni si pod wpywem stosun-

ku z dzikimi najezdcami oraz z Grekami tak dalece, e za naszych

czasów mogy si toczy spory, czy istotnie by mow przodków
dzisiejszych Bugarów, czy te Sow^ieców, lub te wymarych
mieszkaców zdobytej przez Wgrów Pannonii. Jzyk ten. posia-

dajcy liczne zabytki treci kocielnej, sigajce VIII wieku, nazy-

waj starobulgarskim, starosowiaskim, cerkiewnym lub popro-

stu sowiaskim: jest on mow liturgiczn Sowian obrzdku
wschodniego (a w maej czci i zachodniego) i by u nich jzy-

kiem prawa i nauki w wiekach rednich; w nim to (ze znaczn do-

mieszk sów miejscowych) pisano na Litwie i Rusi dokumenty

prawne a do pocztku w. XVII, kiedy natomiast poczto uywa
aciny. Jzyk nowo-bugarski uleg znacznemu wpywowi turec-

kiego i greckiego; Hter. podobnie jak serbski, uywa starosowia-

skich (cyrylicy). Bugarów w Ksistwie i w Macedonii hcz prze-

szo f)^ milionów. Owiata do. nizko u nich stoi, jako w kraju

niedawno z pod zaboru Turcyi wyswobodzonym, ale czyni znacz-

ne postpy i pewno wkrótce zrówna si z europej.sk.
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II. RYS LUDOZNAWSTWA POLSKIEGO.

Wstp. Budowa cielesna. Mowa. Wiedza ludowa. Wierzenia.

Ku kocowi pierwszego tysiclecia po Chrystusie plemi pol-

skie rozsiado si ju na rozleglej przestrzeni; od zachodu opierao

si o dziedziny morawsko-czeskie, uyckie i poabskie; na pónocy

zajmowao ziemi a po Batyk, siedzc na brzegu morskim od uj-

.cia Wisy daleko ku zachodowi i stykajc si tu z pobratymcami

poabskimi; brzeg na w^schód Wisy zajmowali Prusowie, oddzie-

lajc nas od morza; dalej na wschód, a ku redniemu Niemno-

wi, mieszkali Litwini, a potem, za Narwi i Bugiem, Rusini.

a po ujcie Sanu do Wisy; na poudnie plemi nasze opierao

si o Karpaty, miejscami przeskakujc te góry i zaludniajc pou-

dniowe ich stoki, gdzie si stykao ze Sowakami. Polacy przeto

zaludniali cay Szlsk, tak austryacki, jak pruski, cae ksistwo Po-

znaskie, wschodni cz Pomorza, Malborskie, Warmi, ziemi

Chelmisko-Michatowsk i tak zwane Mazury pruskie, dzisiejsze

Królestwo Polskie foprócz kilku powiatów litewskich i ruskich),

kilka powiatów gub. Grodzieskiej, Galicy zachodni i czstk
podgórza Zakarpackiego.

Lecz bieg historyi inaczej granice te uoy. Silne i nieprze-

rwane parcie Niemców ku wschodowi poszczerbio kresy zachodu

naszego; to niemczc. to kolonizujc, czciej przemoc ni spokoj-

nie, Niemcy wcisnli si w dziedziny szlskie i wiksz cz ich

od pónocy zgiermanizowali; wgryli si te klinami i wyspami
w zachodnio-pónocne krainy nasze, niemczc przedewszystkiem

miasta; Krzyacy ztijli tak zwane póniej Prusy Ksice, ujarz-

miajc Litwinów i Mazurów, a potem zmuszajc ich do przyjcia

protestantyzmu. Zachodnia przeto granica plemienia naszego, pod

naciskiem Niemców, usuna si znacznie na wschód, a kliny nie-

mieckie oddzieliy nas od bratnich plemion czeskich i uyckich;

najbliszych za pobratymców naszych, Poabian, nawaa gierma-
ska do szcztu wytpia, lub zniemczya.
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Inaczej si dziao na granicy wschodniej. Z pocztku skut-

kiem wojen pomylnych, a póniej przez poczenie sic z Litw,

przodkowie nasi daleko na wschód posuneji przewag swoj, osia-

dajc pomidzy plemionami ruskiemi, Litwinami i otyszami

jako szlachta i mieszczanie, albo te polszczc ich. Tym sposo-

bem ywio polski rozla sic a po Dwine Zachodni i po Dniepr

rodkowy. lady wpywu tego, po upadku pastwa polskiego,

pozostay niezatarte w tak zwanym kraju zabranym (czyH w dzie-

wiciu zachodnich guberniach cesarstwa rosyjskiego), a mowa pol-

ska brzmi dotd w kocioach tamecznych i w ustach znacznej

iloci mieszkaców.

Zanim przystpimy do kolejnego przegldu wszystkich okolic,

zamieszkanych przez plemi nasze, musimy si przyjrze tym zna-

mionom cielesnym i duchowym, które nas wi w jedn cao
plemienn i narodow, a odróniaj od innych. Przestalimy ist-

nie jako pastwo niezalene, ale nie przestalimy y i czu si

jednym narodem, posiadajcym podobn budow ciaa, wspóln
przeszo tysicletni, wspólne siedziby, jedn mow, podobny

ustrój myli, jednaki obyczaj, jednakie zalety i wady, wspólne pie-

ni i podania, podobne domy i szaty, wspólne cele i nadzieje, a co

najwaniejsza, wie nas wspólno losów i mio niespoyta,

wyraajca si w wzajemnem uczuwaniu i odczuwaniu doli i nie-

doli najdalszych nawet ogniw plemienia naszego.

O wspólnoci siedzib, o wygldzie i naturze kadej dziedziny

naszej opowiada gieografia Polski; o wspólnie przeytych dziesi-

ciu stuleciach przeszoci naszej prawi dzieje Polski. O tem za,

jaka jest budowa ciaa i w czem od innych ludzi nas róni, jak du-

sza wyraa si w mowie i z jakiemi innemi jzykami mowa ta si

krewni; co przeszo przekazaa nam w utworach myli i wyo-

brani ludowej, w pojciach o wiecie i czowieku, o rzeczach

i istotach nadprzyrodzonych, w pieniach i przysowiach; jak na-

ród nasz si ubiera, jak mieszka, jak si bawi, pracuje, jak wita

nowonarodzonego i egna zmarego, jak si modli, w co wierzy,

—

o tem wszystkiem mówi etnografia czyli ludoznawstwo polskie.

Przypatrzmy si tedy kolejno budowie cielesnej Polaków, po-

tem mowie ich, zwyczajom, wierzeniom i obrzdom, pieniom,

melodyom i tacom, podaniom i przysowiom, wreszcie warun-
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kom ycia codziennego, wsi, domom, gospodarstwu, ubiorowi

i poywieniu. Rozpoczniemy od tych waciwoci, które sie sto-

suj do caego plemienia naszego (jak ustrój cielesny, jeyk, wspól-

ne wierzenia i zabobony, obrzdy i t. d.). a w^ dalszym cigu za-

gldniemy do wszystkicti okolic kolejno i nadmienimy, czem jedna

od drugiej sie róni (w mowie, wierzeniacti, zwyczajach, stro-

jach i t. d.).

Budowa cielesna.

Wzfost redni czowieka okrelaj na 165 centymetrów. Co
do wzrostu Polaków, nie posiadamy dokadnych pomiarów ze

wszystkich okolic i z tego, co dotd dostrzeono, zdaje sie, e prze-

citnie wzrost rodaków naszych chwieje sie pomidzy 160 a 169

cent., wic nazwany by moe rednim i niewiele niszy jest od

wzrostu Malorusinów, Litwinów, Biaorusinów i Wielkorosyan.

Co do harwi/ slcórij^ to w plemieniu naszem panuje znaczna

rozmaito; zauwaono, e ku poudniowi zwiksza si jej ciem-

no; naogót przewaa jasna, ale w mniejszym stopniu, ni u Ma-

lorusinów i Wielkorosyan, w równym, jak u Malorusinów ga-

licyjskich.

Barica itosów u Polaków najczstsza jest kasztanowata (sza-

tynowa), 40 do 7
4

''/o;
jasnowosych i czarnowosych mniej wicej

równa ilo wszdzie si spotyka; ku poudniowi przewaa janiej-

sza, ku pónocy ciemniejsza barwa. Naogó Polacy maj ciemniej-

sze wosy od Malorusinów, Biaorusinów, a zwaszcza Litwinów

i Wielkorosyan, ale nieco janiejsze od Rusinów galicyjskich.

Oczt/ w plemieniu naszem najczciej bywaj szaro-niebieskie

(40 do 60^
/q), po nich id czarne (19 do 41^0)' spotykane bardziej

ku poudniowi siedzib naszych.

Przechodzc teraz do wymiarów czaszki, nadmieniamy, e im

dalej w przeszo, tem wicej u Sowian znajduje si czaszek du-

gogowych ^); dlaczego przodkowie nasi w tem si od nas rónili.

') Za m-ar czaszek przyjto tak zwany wskanik (indeks), t. j. liczb, wypadajc ze

stosunku szerokoci czaszki do jej dugoci, przyjtej za 1(X). Jeeli jip, czaszka ma bez-
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róni rónie tumacz; najpodobniejszem do prawdy wyjanieniem

jest przypuszczenie, e praojcowie nasi, osiadajc w przyszej swej

ojczynie, zastali ju niewiadomej nam rasy ludno o czaszkaci

dugicli, lecz e stopniowo krótkogowo sowiaska zwyciaa
i dzisiaj ju zapanowaa.

redni wskanik czaszek polskici jest 80 do 82; Polacy prze-

to nale do krótkogowców, jak i inni Sowianie (poudniowi

rednio 82—83, Sowacy i Czesi 834, Ctiorwaci 84), acz w mniej-

szym stopniu. Krótkogowo w dziedzinaci polskici zwiksza

sie stopniowo ku poudniowi, wraz z ciemniejszem zabarwieniem

oczu i skóry.

Mowa.

Najwaniejszym i najwidoczniejszym cznikiem, wicym
w cao naród, jest jego mowa: ale nie zawsze i nie w^szedzie jest

ona u jednego nawet narodu jednostajna: ma swoje dzieje, zmienia

sie z biegiem wieków, a take brzmi nieco inaczej w rónych dziel-

nicach. Najmniej ulega zmianom mowa pisana, t. j. literacka,

uywana w ksigach, w sdzie i w kociele; najwicej za prze-

ksztaca sic i zmienia w ustach ludzi niepimiennych, a jak mówi,
e ,,co wie, to inna pie", to i o jeyku powiedzie mona, e co

okolica, to inna gwara. Mówic poniej o kadej dzielnicy zosob-

na, powiemy i o jej gwarze; tymczasem zastanowimy si nad jey-

kiem polskim wogóle i nad gównemi jego odcieniami.

Wiemy ju. e szczep polski zajmowa i zajmuje rodkowe
miejsce w Sowiaszczyznie; skutkiem tego i jeyk polski ma pew-

ne waciwoci, wynikajce ze rodkowoci pooenia jego. Rzecz

oczywista, e jeeli nie ulega wtpliwoci, i jeyki sowiaskie

poszy z jednego, dzi nam nieznanego, to lady jzyka tego najwi-

doczniejsze by musz u tego plemienia, które od wieków zajmo-

wao miejsce rodkowe i nie oddzielao si od bratnich pokole,

zostajc duej od nich na jednem miejscu. Jako w istocie mowa

wzgldnej diugoci 180 centymetrów, a szerokoci 140 cm., to wskanik bdzie 77,7, a wy-

niknie z równania x : 100 = 140 : 180. Dugiemi nazywaj gowy o wskaniku do 75, rednie-

mi o wskaniku 75 do 80, a krótkiemi o wskaniku ponad 80.
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polska oblujc w tak rozmaito brzmie i form wyrazowych, ja-

kiej nie okazuje adna inna sowiaska: mona powiedzie, e
w przeszoci jeyka naszego i w dzisiejszycti gwaraci jego odbi-

jaj sie brzmienia i formy wszystkici jeyków sowiaskicli.

Gieograficznie i historycznie na caej przestrzeni, zajtej przez

plemi nasze, wyróniy sic dwa obszary: zachodni i wschodni.

Pierwszy obejmowa Szlsk, Poznaskie, Prusy króewskie i Po-

morze; drugi Maopolsk i Mazowsze. W tamtym rozpoczy sie

dzieje narodu naszego, to te od wieków Wielkopolsk albo Star-

sz Polsk go nazywano. Dlaczego w nim wczeniej zjednocze-

nie narodowe nastpio: Naprzód dlatego, e nacisk niemiecki

poprzez bratnie plemiona nas ju tam dochodzi; powtóre dlatego,

e dzielnice te atwiej kulturze sic poddaway, jako przewanie gó-

rzyste, bardziej suche na poudniu, a mniej od wschodnich lesiste

na pónocy.

Poczucie wspólnoci jeyka musiao i w parze z ustaleniem

sie jednoci i z rozbudzeniem wiadomoci narodowej; musiaa
wic w pastwie polskiem zwyciy i zapanowa gwara czci
zachodniej, jako najpierwej do ywota samodzielnego powoanej;

jako to, co nazywamy dzisiaj jzykiem ogólnopolskim, mowa
ksig naszych, naszego kocioa, sejmu i sdu, jest wanie wyni-

kiem zespolenia gwar szlskich, wielkopolskici i kaszubskich, które

bliej poznamy póniej, przegldajc kad okolic zosobna.

We wschodniej poowie obszaru polskiego, w dziedzinach Ma-
zurów i Maopolan, bardziej od zaciodniej lesistej i niedostpnej,

bardziej oddalonej od wpywów zachodnich, skazanej na cisz
walk z przyrod, przez cig wiekow% skutkiem mniejszego zerod-

kowania i ustalenia jzyka w yciu publicznem, rozwiny si
w mowie pewne odrbnoci miejscowe (gównie mazurzenie t. j.

wymawianie sz, cz, z jak ^, c, z, zatrata rónicy w^ wymawianiu 6, e,

u, y {i) i zamiana a nosowego {lui, am) na inne brzmienia nosowe);

odrbnoci te uoyy si rónie w rónych okolicach; przypatrzy-

my si im, przegldajc kolejno krainy mazowieckie i maopolskie.

Wiadomo ju, e jzyk polski naley do gromady zachodniej

w szeregu sowiaskich; róni si on od wszystkich yjcych tem,

e posiada brzmienia nosowe {a, ), które miay te nieyjce dzi-

siaj jzyki: starobulgarski i nadelbiaski (poabski)'.
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Jak kada inna mowa. tak i polska zmieniaa sic z czasem.

W dziejach jeyka naszego odróniamy trzy okresy: najstarszy,

przed wiekiem XV, redni, do koca w. XVIII i now^oytny, od po-

cztku w. XIX. Porównywajc zmiany, które zaszy przez lat

okoo tysica w naszym i np. w niemieckim jzyku, mona pow^ie-

dzie, e u nas byy one Avcale nieznaczne: pie ,,Bogarodzica"

(uoona podobno \v poowie w. XIII) zrozumiaa nam jest i dzi-

siaj, gdy np. zabytków starogórnoniemieckici i redniogórnonie-

mieckici Niemiec dzisiejszy bez pewaiego przygotowania pojmo-

wa nie moe.
Niema jzyka, któryby nie przybra pewnej ioci wyrazów

obcyci, zwaszcza od ssiadów; to te i nasz, skutkiem wpywu a-

ciny, jako mowy kocioa i szkoy redniowiecznej, oraz jeyków
plemion ssiednici, wv.bogaci sie znaczn iloci wyrazów^ i zwro-

tów aciskicli, niemieckich, czeskich, ruskich, a póniej, gdy za-

czy dziaa wpywy romaskie, woskich i francuskich.

Wiedza ludowa (folklor).

Naród nasz. osiadajc na ziemiach, które po dzidzie zajmu-

je, przyniós z sob nietylko mowc, ale i pewien zasób poj
i wiadomoci, które nazwa mona wiedz ludow (z angielska

folklor), literatur niepisan, tradycyjn, ustn, albo rzeczami udo-

wemi. Skada si ona: z poj o wiecie zmysowym i nadzmy-

sowym t. j. z wiadomoci o wszy stkicli przedmiotach, nas otacza-

jcych, o pocztku i stosunku wszechrzeczy, o siach i istotach

nadprzyrodzonych, wTeszcie o nas samych, o ciele i duszy; pojcia

te o ile nie s nam podane przez szko i koció, lecz przekazane

ustnie przez starsze pokolenia, nazywaj si wierzeniami, jeeli si

odnosz do rzeczy nadprzyrodzonych, a nauk ludow, ile si sto-

suj do rzeczy naturalnych. Tak wic np. opowiadanie o Panet-

nikach, którzy maj cign chmury, jest wierzeniem, bo prawi

nam o istocie nadprzyrodzonej; zwyczaj za zawiadamiania pszczó

o mierci gospodarza jest okazem niewyrozumowanego wpraw-
dzie, ale wyranego ju wnioskowania zoologicznego i psycholo-

gicznego. T cz pierwsz wiedzy ludowej mona nazwa filo-
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zofi i wiedz pierwotn. Wobec wiata nauki rzeczywistej,

resztki tych poj przeddziejowych obniyy sie dzisiaj do rzdu

zabobonów i przesdów: mimo to jednak s nader zajmujce i pou-

czajce, gdy wyjaniaj nam bieg myli ludzkiej od bednyci,

dziecinnych poj, do coraz to bardziej wyrozumowanych.
Pojcia pierwotne odbiy sie w zwyczajach i obrzdach pra-

starych; cze ich, pomimo wprowadzenia chrzeciastwa, dotd
u nas sie spotyka; stanowi one wany i ciekawy dzia rzeczy lu-

dowych, jako dzi jeszcze yjce wiadectwo poj i ywota nie-

zmiernie dawnych przodków naszych.

Wanym dziaem zwyczajów s zwyczaje prawne: przed ko-

deksami pisanemi, ludzie rzdzili si obyczajami, przekazywanemi

z pokolenia w pokolenie; niektóre z nich przetrway u nas po dzi-

dzie i zasuguj na baczn uwag, jako zabytki ywota dzi ju
zgoa przebrzmiaego.

Nie majc ksig pisanych, ludzie pierwotni ogarniali pamici
te prawida i przepisy, których trzyma si w yciu naleao,

a wiele ich uoyli w krótkie a dobitne zdania, przechodzce z po-

kolenia w pokolenie; mówimy tu o przysowiach, które nazywaj

,.mdroci narodów". Otó mnóstwo ich brzmi jeszcze w ustach

naszych, jako pamitka prastarycti czasów, kiedy jeszcze byy wa-
nemi prawidami, kierujcemi ywotem ludzkim.

Czowiek najdawniejszy czu ju pocig do pikna, wyraaj-
cego si w sowie i w utworach rki ludzkiej. W grotach Ojcow-

skich znajdowano próby naladowania ksztatów ludzkich i zwie-

rzcych rzeb z koci i wszdzie, na caym wiecie, w najdaw-

niejszych wykopaliskach i znaleziskach napotykano pocztki rzeb
i rysunków. Ta ch osodzenia ywota piknemi sowami, pik-

nemi ksztatami i piknemi dwikami wyrazia si jak wszdzie,

tak i u nas przyozdabianiem domostw i kocioów, rzeb na drzewie

i kruszczu, zdobieniem sprztów domowych, wystrzyganiem, ma-
lowaniem na sprztach, domach, pisankach, wyszywaniem na

ubiorach, dobieraniem barw i krojów na szaty; dwik wreszcie

umila ycie naprzód w pieni, przy tacu i w muzyce, a najwicej

w mowie wizanej i niewizanej, malujcej wiat wyobrani i my-
li, czyli w pieniach i baniach. Skupienie wszystkich tych prze-

jawów pikna czowiek znalaz w kociele, bo tam i budownictwo

7



i rzeba i poezya i muzyka czyy sic w cao i dziaay na

wszystkie wadze ciaa i umysu razem:

Jednem przeto z zada ludoznawstwa czyii etnografii jest po-

znanie tyci wszystkicli utworów myli i reki ludu. kt(3re powstay

z denia do piknoci, a zatem opisanie zdobnictwa w najszer-

szem rozumieniu, t. j. w zastosowaniu do budownictwa, rzeby,

kowalstwa, ciesielstwa, stolarstwa, ubiorów i t. d.; a take przyj-

rzenie sie tacom, pieniom i baniom, takim mianowicie, które od

wieków z ust do ust sobie podawano.

Strona materyalna ywota narodowego wctiodzi take do za-

kresu ludoznawstwa. Domy przeto i wogóle zabudowania, po-

mieszkania, sprzQty domowe, kuchenne i t. d. musz by opisane

i rysunkami oddane nie tylko ze strony ozdób, ale i pod wszyst-

kiemi wzgldami. Etnografia musi te wiedzie, jak lud sie ubiera,

jak i czem sie ywi, jak potrawy swoje i wogóle ywno przy-

rzdza; które rzeczy robi w domu. a co kupuje, jakie rzemiosa

czciej sic po wsiacti, a które po miastacli spotykaj. Szczegóo-

wy opis gospodarstwa, .sposobu gospodarzenia, uprawy roli, na-

rzdzi rolniczyci, gospodarstwa kobiecego i t. d. wszystko to

wctiodzi te do zada ludoznawstwa. Zajmuje sic te ono wygl-
dem i rozmieszczeniem wsi, miast i miasteczek, natur dróg, lasów,

opisem wód, rol ich w ywocie narodu, stanem i sposobem han-

dlu i t. d. i t. d. sowem ca charakterystyk zewntrzn i opiso-

w ycia ekonomicznego narodu.

Poznanie wszystkich tych rzeczy ludowych poczone by
musi z zapoznaniem sie z takiemi utworami ludów pokrewnych

i dalszych. Wielu uczonych tern sie ju zajmowao i przekonao

si, e plemiona szczepu aryjskiego posiadaj nie tylko jzyki po-

dobne, ale te wspólne maj podstawy wierze, bardzo blizkie

wtki pieni i poda, podobne melodye i tace. Te poszukiwania

porównawcze, zwane ludoznawstwem porównawczem, nie tylko

wywietlaj wiele ciemnych rzeczy w utworach niepisanych, ale

i t maj wan zalet, e okazuj, co który naród ma wasnego,

a co zapoyczonego od ssiadów lub z ksig staroytnych. To
za, co jest czyst wasnoci pewnego narodu, co mu jest znane

od najdawniejszych czasów i nie powtarza sic u innych ludów, to



wanie stanowi znami jego odrbnoci i nazywa si cech naro-

dow, swojsk, charakterystyczn.

Do rzdu najdawniejszych zabytków osiadoci naszej na zie-

miach polskich i zarazem do najstarszycli okazów zbiorowej twór-

czoci narodu nale nazww miejsc i ludzi, ta niewyczerpana ko-

palnia skarbów jzykowych, stanowica obok tego wiecznie ywe
wiadectwo naszej wasnoci ziemi: gdyby dziedziny nasze kto

inny przed nami zajmowa, to z pewnoci pewna cze nazw
miejscowych brzmiaaby z cudzoziemska.

Niektóre nazwy wiej;szych rzek i gór nie daj sie wprawdzie

z jeyków sowiaskich wytumaczy (np. Karpaty, Tatry, Beski-

dy, Pieniny, Wisa, Odra, Elba i t. p.), ale te nie wywodz sie

one z adnego ze znanych nam jeyków i s zabytkami niezmier-

nie dawnych czasów i nieznanego jakiego jeyka, z epoki, która

poprzedzia osiado.
Inne znowu nazwy na ziemiach naszych s widocznie nie-

mieckie, jak np. Olkusz, Wolbrom, Czorstyn, Melsztyn i t. p.; ale

pochodzenie ich dobrze nam jest znane: nadali je Niemcy, wezwa-
ni do Polski w wieku XIII przez Piastowiczów, po pogromie Tatar-

skim, aby wyludnione okoHce copredzej do dawnego stanu uprawy

przywróci.

Ogromna wikszo nazwisk miejsc (wsi, miasteczek, gór, la-

sów, pól i t. d.) jest u nas szczeropolska, nadzwyczaj ciekawa

i pouczajca, ale, niestety, nie do jeszcze naukowo opracowana.

Dlaczego ludoznawstwo najwicej poznawaniem ludu wiej-

skiego sie zajmuje? Dla tego, e klasy tak zwane inteligentne mniej

pod kadym wzgldem zachowuj odrbnoci narodowej w mo-
wie, ubiorze, mieszkaniu, w zwyczajach i pojciach; lud za wiej-

ski, oddalony od miast, które nadzwyczaj ujednostajniaj ludzi

wewntrznie i zewntrznie, przechowuje wiele cech prastarych,

wyróniajcych plemi od innych.

Wierzenia.

Jak w jzykach, tak i w przeddziejowych wierzeniacli szcze-

pów aryjskich wiele byo wspólnoci, a lady jej dotychczas prze-



trway w postaci zabytków pogastwa w pojciach, podaniach

i obrzdach.

Gownem znamieniem wiary aryjslvie) by talv zwany dualizm,

to jest przel<:onanie, e we wszechwiecie dziaaj dwie wrogie so-

bie potgi: dobra, jasna, soneczna, niebiesl^a, gromowadna—Pio-

run, i za, ciemna, szkodliwa, kryjca soce w mroku chmur i no-

cy—Bies, Czart, Ze, Licho, zwane póniej Dyabem, Szatanem.

Bóstwo wiatoci prowadzi wieczn wojn z wadc ciemno-

ci, rac go pociskami gromów, ale nigdy nie zdoa zniszczy na

zawsze. Oprócz niego wiele jest istot nadziemskich, wadajcych
rónemi czciami ziemi i wiata: w wodach mieszkaj duchy wod-

ne, Topielce i .Topielice, majce wasnego pana—Wodnika, czy

Króla Morskiego. Pokrewne z niemi s Smok-Tecza, pijcy w^o-

dy ziemskie, aby z nich chmury wytworzy; Panetnicy cigaj je,

na rozkaz Boga (Pioruna), po niebie, a stary Mróz ciska wody
w krysztay lodowe i w puchy nieyste.

W latach peno jest take istot nadludzkich, niemiertelnych,

czasami szkodliwych, czasami yczliwych czowiekowi. Najstar-

szy jest tam Lenik, albo Duch leny, udajcy czasami gos ludzki,

aby wdrowca w gszcze zwabi; przytrzymujcy wóz czyj tak,

e konie za nic go ruszy nie mog; mszczcy sie nieraz srodze za

cinanie starych drzew bez potrzeby. W lasach te przebywaj

czasami zoliwe Dziwoony (to jest dzikie niewiasty). Poudnice,

Boginki i Wilkoaki.

Pod ziemi w^ norach i kopalniach mieszkaj duchy przewa-

nie przychylne czowiekowi. yj tam Krasnalki czyli Krasnolud-

ki, istoty drobne, w^ rodzaju Paluchów, Karzeków, Podziomków.

W kopalniach gospodaruje Skarbnik, w niektórych okolicach Szls-

ka zwany z niemiecka Bergajstem.

Na polach i lakach kraa Wiy, Jdze, Poudnice, Dziwoo-
ny. Marzanny, Boginki, Strzygonie: w powietrzu lataj Latawce

i Latawice, Skrzaty; w domach mieszkaj razem z ludmi duchy

Domowe, Gospodarczyki, Chowace, pod podog czasami Pod-

ziomki i Krasnalki.

Na cmentarzach i polach bdz dusze zmarych, lec powie-

trzem duszyczki dzieci niechrzczonych. woajc: ..chrztu-'. Na
drodze dawniej spotka mona Iwo l^ana Jezusa ze w. l^iotrem,
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a i Najwitsza Panna wdrowaa po kraju naszym; dzisiaj ley

czasami pod potem Dola, a czowiek swoj budzi musi; czasami

trzy siostry Febry albo Ndze gwarz z sob tak gono, e je

czek podsucha. Bieda wóczy sie po drogach, a od czasu do

czasu pojawia sie Zaraza, czyli Morowa dziewica, a wówczas bia-

da ludziom, mier grasuje po okolicy. I sama mier uosobiona

wdruje od wsi do wsi; udawao sie miakom apa j i wizi
na drzewie, w koci i t. d., a wówczas ludzie wcale nie umierali.

Tak wic wyobrania czowieka dawnego zaludnia cay wiat

mnóstwem istot nadprzyrodzonych, niemiertelnych, yczliwych

lub nieyczliwych czowiekowi. Inni Sowianie prawie takie ma-

j wierzenia, przekazywane z pokolenia av pokolenie. Wiara

chrzeciaska, pomimo, e od tysica lat u nas panuje, nie zdoaa
przymi tych przez liczne wieki wpojonych w pami tradycyi.

Prace naukowe w zakresie mitologii sowiaskiej nie do s
wykoczone, aby mona byo z pewnoci wyrzec, e ten a ten

mit lub zabobon jest wycznie czeski, lub polski i dla tego nie mo-

emy si jeszcze zdoby na obraz mitologii czysto polskiej, to jest

takiej, któraby opisywaa nam wierzenia tylko w Polsce znane.

To samo powiedzie mona i o mitologii sowiaskiej wogóle.

To jednak jest pewne, emy nie wszystko od innyci plemion lub

z ksig starych (greckich i aciskicli) zapoyczyli; owszem, mnóst-

wo poda mitycznych i wierze wynielimy naprzód ze wspólne-

go gniazda aryjskiego, a potem ze wspólnych siedzib sowiaskich
i po dzidzie w czystoci przechowalimy.

Lecz obok tego odróni mona niejedn posta mityczn
i niejeden obrzd cudzy, zapoyczony od ssiadów, bo i pojcia

tak samo kr z kraju do kraju, jak wyrazy. I tak np. od Rus-

kich wzilimy opowiadania o Rusakach, Wiedmach, nazw Ku-

palnocki, bani o Wernyhorze i t. p.; od Niemców (moe przez

Sowaków i Czechów) przy\vdroway do nas powieci o Krasno-

ludkach, o Chobodzie, Skrzacie, Bergajcie i t. d., a take obrzdy,
jak dyngus, migus, choinka i t. p. Chocia zauway naley, i
nie zawsze to, co si nazywa z cudzoziemska, jest nazw zapoy-
czonego pojcia lub zwyczaju: nieraz odwieczny obrzd kryje si
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pod przypadkowo nadanem mu obcem mianem; tak np. topienie

Marzanny na Szlsku nie ma zwizku z Najwitsz Pann, chocia

Marzanna jest spolszczeniem imienia Maryanna; a Kupalnocka, co

niby z nazwy sdzc, miaaby by ruskiego pochodzenia, jest od-

wieczn nasz sobótk, starsz zapewne od obcej nazwy.

Mityczny pogld na wiat czowieka pierwotnego wyrazi si^|

nie tylko wiar w istnienie i cige dziaanie istot nadludzkich, ale

zabarwi sob wszystkie pojcia o otaczajcej nas przyrodzie

i o nas samych. Dlatego to powiedzie mona, i w okresie przed-

dziejowym kada nauka bya mniej lub wicej mityczna; bya tak
astronomia, zoologia, botanika, gieografia, chemia i t. d.

Oto nieco przykadów, wzitych z wierze ludu naszego. Co
do astronomii, wspominalimy ju o walce piorunowej bóstwa do-

brego ze zem: otó mityczne objanienie piorunu. Mówihmy te
o Panetnikach, zastpujcych dzisiejsze nasze objanienia meteoro-

logiczne. Botanika pierwotna napeniona bya mnóstwem legiend

o cudownych rolinach, jak np. o drzewie krwawicem sie i prze-

mawiajcem pod uderzeniem siekiery, o krzyczcej mandragorze,

o cudownym kwiecie paproci i t. d. Zoologia prastara znaa zwie-

rzta i ptaki niebywae: smoka, jednoroca, wilkoaka, arptaka,

latawca, bazyliszka i t. d. Sowem kada nauka zabarwiaa si

cudownoci, która si nam dzisiaj wydaje niepodobn do wiary

naiwnoci, ale w swoim czasie bya jedyn wiedz czowieka.

Cudown te bya Gieografia: pocztek gór, jezior, osad i t. d.

przypisywano jakim nadzwyczajnym wypadkom: miasto zapado,

a na miejscu jego znalazo si jezioro; rzeka powstaa z ez nieutu-

lonej w alu kobiety; góry si pojawiy po przejciu olbrzymiego

puga, którym wielkolud równe niegdy pole przeora i t. d., i t. d.

Nazwiska te miejscowe tumaczono sobie w zupenie mityczny

sposób: Ia miaa oznacza ,,jej za", Lublin wywodzono od mi-

tycznego frazesu ,,szczupak lub lin'' i t. p. Cay kraj osnuto paj-

czyn poda tak zwanych miejscowych, które nam si wydaj ni-

by poetycznem ubarwieniem gleby, ale w przekonaniu przodków

naszych uchodziy za niezbite prawdy.
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Dzieje równie pene byy legiend i najnieprawdopodobniej-

szych bani. Prawiono o zjedzeniu króla Popiela przez myszy.

o utopionej Wandzie, o pogromcy Smoka, Kraku i t. p.: nawet po-

stacie prawdziwe, historyczne, jak np. okietka, Kazimierza Wiel-

kiego i innych przystrajano w piórka bajeczne. Utworzy sic tym

sposobem cay dzia poda czy te legiend dziejowych, czyli histo-

rycznych, u nas zreszt wcale nie obfity. Wie sie on z poda-

niami miejscowemi, poniewa legiendy historyczne zwykle do

miejsc s przywizane.

Wierzenia i podania wogóle nie s zupenie jednostajne we
wszystkich zaktkach kraju naszego: kada dzielnica ma swoje

uprzywilejowane pieni, tace, bajki i zabobony, tak jak ma od-

rbne stroje, inn gwar i nieco róny obyczaj. Tak naprzyklad

Szlsk ma swoj Marzann i ,,nowe latko", ma pie o drzewie

gadajcem. ma w kopalniach Berga j sta; Kraków w^spomina smoka
w jamie pod Wawelem i Twardowskiego; czyca opowiada
o Borucie; Kaszuba i Poznaczyk prawi nam o ..drobnych (drem-

nychj ludziach-. Krasnoludkach i t. d., i t. d.

J)an JQjirfow{cz,

^^^^^^^^^
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ZIEMIE POLSKIE W PRUSACH.
(Prusy Wschodnie i Zachodnie, W. Ksistwo Poznaskie, Szlsk).

I.

RZUT OKA WSTECZ.

U/dy spojrzymy na mapc fizyczn Europy, to rzuci nam sic w oczy
*^^ zasadnicza rónica w uksztatowaniu wschodniej a zacliodniej

polowy tej czci wiata. Na zachodzie widzimy kraj z bogato

rozwinit lini wybrzey, wybitnie górzysty, przedzielony na dwie

nierówne czci kanaem La Manche, morzem Niemieckiem i Ba-
tykiem. Po stronie pónocnej tej mokrej granicy wznosz sie tyl-

ko wyyny wysp wielkobrytaskich i szeroki acuch gór skandy-

nawskich. Wicej urozmaicona jest cze poudniowa. rodek
jej zajmuj potne pasma Alp, a naokoo nich grupuj sie, zwi-
zane z niemi organicznie, lub te tylko zewntrznie, wyniosoci
mniejsze i wypeniaj wszystkie trzy pówyspy poudniowe oraz

prawie ca Europ rodkow.



Ku temu labiryntowi gór biegnie od wschodu, od Uralu i Kau-

kazu, lekko tylko miejscami sfadowana, olbrzymia nizina, obejmu-

jca wiksz polowe kontynentu. Wypenia ona Rosye europej-

sk na caej dugoci od oceanu Lodow^atego do morza Czarnego,

i na caej szerokoci, od Uralu do Karpat. Spotkawszy si z tym

acucliem gór, okra go i czy si na poudniu z dolin Woo-
sk, na pónocy za wrzyna si znacznie cienion i zwajc si

coraz w^icej smug midzy pónocne stoki gór rodkow^oeuropej-

skich a morze Batyckie, przeskakuje Wis. Odr i Elb. Tu dc-

piero traci swój cliarakter rozlegej równiny. Za rzek Saale,

Harz, a za nim w^zgórza W^ezery zastpuj jej drog. Wcinita
midzy góry a morze Niemieckie, zwona nagle o poow, cig-

nie si ona zaledwie kilkanacie mil ju tylko szerokim pasem

wzdu wybrzea, skrca z niem ku poudniowi i czy si tam

z nizin Renu.

T Wielk Nizin Europejsk, czyli, jak zwano j dawniej

pow^szechnie. Sarmack, przybyy w czasie, nie dajcym oznaczy

si dokadnie, z Azyi do Europy ludy sowiaskie, rozproszywszy

si po niej zajy j do wieku VI po N. Cir., na pónocy mniej wi-
cej do 57" szerokoci geograficznej, a na zaciodzie a do wspc3-

mnianego zaamania si niziny za Elb i Saal. Niektóre szczepy,

poudniowo-sownaskie. przedostay si przez nizin Woosk
w gb kraju górzystego i rozlay si po pówyspie Bakaskim oraz

poudniowej czci ziem, tworzcyci dzi monarcii austryackc-

wgiersk. Reszta rozdzielia si w ten sposób, e szczepy wsclio-

dnio-sow^iaskie obray sobie za siedzib szerok cz Wielkiej

Niziny Europejskiej, przyczem linia graniczna znajdowaa si oko-

o 42" dugoci geogr. (Ferro). Z szczepów^ zacliodnio sowia-
skicti, cz mniejsza wyruszya, zapew^ne Bram Morawsk, ku po-

udniowi i zaja pónocne kraje dzisiejszej Austryi, cz wiksza
za obja w posiadanie wski pas niziny, pomidzy stokami gór

a Batykiem, nie wypierajc jednak Litwinów, którzy poprzednio

ju osiedlili si na pónocno-w^schodniem wybrzeu tego morza.

Wszystkie te szczepy naleay do rodziny ludów polskich, a przy-

najmniej byy z niemi bardzo blisko spokrewnione, o ile wmosi mo-
na ze zwyczajów i jzyka niewytpionych dotd resztek.
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Jest to objaw charakterystyczny, e ludy te, wyruszywszy ze

swoich siedzib pierwotnych, nie podyy za innemi na poudnie,

nie szukay, jak np. rozmaite szczepy germaskie, upu czy lepszych

warunków bytu we wszystkich czciach Europy, nawet po za

Alpami i morzem, lecz osiedliy sie znowu na niskiej, botnej, lesi-

stej i zimnej, chocia miejscami bardzo urodzajnej równinie, nie

zaludniy nawet gór, które j otaczaj, lecz zatrzymay sie zarów-

no przed Karpatami, Sudetami i górami Kruszcowemi. jak i przed

Harzem. Byy to widocznie ludy, zamieszkujce od wielu wieków

takie ponure niziny, yjce z rolnictwa, pasterstwa i ryboówstwa,

mao przedsiebiercze i usposobione pokojowo.

W swoich nowych siedzibach Sowianie zachodni znaleli sic

w bezporednicm ssiedztwie Germanów, mianowicie za grani-

czyli na pónocnym zachodzie z Sasami, którzy zamieszkiwali lesi-

ste niziny nad Wezera i Ems. od Elby a niemal do Renu, a na

poudniowym zachodzie z szczepami turyngskiemi. Ssiedztwo

tych ludów, a zwaszcza Sasów, nie byo widocznie wygodne, sko-

ro Sowianie nadelbiascy („Poabianie") dopomagali pod koniec

wieku VIII Karolowi Wielkiemu gorliwie do podbicia tego pot-
nego a wojowniczego szczepu. Nie byo ono jednak zbyt niebez-

pieczne, dopóki take Germanie byli rozdwojeni i nie posiadali je-

dnolitej organizacyi pastwowej. Przynajmniej niema w dziejach

ladu przesunicia sic granicy do wieku IX na niekorzy Sowian.

Stan rzeczy zmieni sie zupenie, gdy Karol Wielki pokona Sasów,

zmusi ich do przyjcia chrzeciastwa i zjednoczy wszystkie ludy

germaskie, a poczywszy pastwo Longobardów z frankoskiem,

przyj z rk Papiea koron cesarstwa rzymskiego. Od tej pory

Sowianie pogascy, rozdzieleni na liczne, wanice sic ze sob
szczepy, pozbawieni poczucia jednoci plemiennej, stanli wobec

potnego, silnie zorganizowanego pastwa, które posiadao nieza-

przeczenie wysz kultur i doskonalsze rodki walki, a poczuwao

sic do obowizku krzewienia chrzeciastwa. StosLinki pogorszyy

sie jeszcze dla Sowian, gdy po mierci Ludwika S-go (814—840)

rozpado sic wielkie pastwo Karolingów, i utworzyo sie w cigu

IX stulecia osobne królestwo niemieckie, w którem niebawem wa-
dze objli Sasi (w r. 919). W umyle wojowniczych wadzców
tego, w porównaniu z dawnem, karolingowskiem, bardzo uszczuplo-
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ncgo pastwa, poczya sic stara dno do szerzenia wiary

cirzeciasl^iej wród pogaskici ssiadów z nowem pragnieniem

rozszerzenia granic lvrólestwa. Talv rozpocza sic systematyczna,

starannie zorganizowana dziaalno zaborcza i germanizacyjna

przy pomocy ora, podstpu, namowy i Kocioa. Gównemi orga-

nami tej politylci zdobywczej byy stworzone ju przez Karola Wiel-

Iciego a pod rzdami Sasów wysunite daleko ku wsciodowi posterun-

ki graniczne, t. zw. .,marc"iie", któryci kierow^nicy otrzymywali bar-

dzo rozlege penomocnictwa wojskow^e i sdownicze, z praw^em

wadania ziemi zdobyt. Waciwym twórc tych marchii na po-

graniczu zacliodnio-sowiaskiem by drugi z królów niemieckich

pochodzenia saskiego, Otton I (936—973). Powoani przez niego

do penienia stray nad Elb ksi saski Hermann Biung, i wo-

jowniczy margrabia Gero, rozwineji tak energiczn, i wobec nie-

zgody d wTJszcie i kulturalnej oraz wojennej niszoci plemion

sowiaskich, tak skuteczn dziaalno, e w cigu lat kilkunastu

opanow^ali prawie ca dolin miedzy Elb i Saal, a Odr i Bo-

brem. Przeszo trzy czwarte tego caego obszaru zdoby dla pa-
stwa niemieckiego margrabia Gero i utworzy prowincye tak wiel-

k, e po jego mierci podzielono j na trzy osobne marchie, a mia-

nowicie: pónocn, wscliodni i Minie.

Dalszemu posuwaniu sie Niemców ku wschodowi pooyo na

czas pewien zapor silnie zorganizowane przez Bolesawa Chro-

brego pastwo polskie. Wielki ten wojownik i miay, ogarniaj-

cy szerokie horyzonty polityk umyli zjednoczy bezsilne w^ swai-

jem rozdwojeniu, a spokrewnione bardzo bUsko z Polakami szczepy

zachodnio-sowiaskie, i ce ten w znacznej czci osign. Zmusi
nawet w pokoju Budziszyskim (w r. 1018), cesarstwo rzymsko-

niemieckie do zwrotu wikszej pooww ziem zdobytych przez Gero-

na. Po mierci Bolesawca jednak fala niemiecka popyna na

nowo ku w^schodowi. Ju nastpca wielkiego króla, Mieczy-

saw II. nie potrafi utrzyma owocu dziaalnoci swego ojca,

lecz odda Konradowi II marchie. Granica niemiecka dosieg-

neja znowu Odry, ale nie zatrzymaa sic na tej rzece. W^praw-

dzie cesarstwo rzymsko niemieckie utracio w wiekach nastp-

nych z jedrnoci organizacyi i znaczn cze swej potgi w wy-
stpowaniu na zewntrz. Wadze rozdzielili miedzy siebie ksi-
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zeta, mao zaleni od cesarza, zwalczajcy sic: czsto, niejedno-

krotnie w krwawych nawet bojach. Ale i pastwo polskie roz-

pado sie w tym samym czasie na drobniejsze organizmy, któ-

rych wadzcy yli z sob w niezgodzie, wydzierali sobie nawza-

jem skrawki ziemi i w walce wzajemnej odwoywali si cz-

sto do pomocy ksit niemieckich, a zwaszcza samego cesarza.

Nastpstwa braku wadzy centralnej i jednolitej polityki w rozdar-

em na strzpy pastwie polskiem, niemoliwoci energicznego wy-

stpowania na zewntrz i kokietowania pojedynczych ksit z ce-

sarstwem niemieckiem uwydatniy si niebawem. Zwabieni bla-

skiem wyszej kultury zachodniej, olnieni tytuem cesarza rzym-

skiego, namaszczonego przez gow Kocioa, niektórzy ksita,
ssiadujcy bezporednio z Niemcami, uwaali sobie za zaszczyt

naleenie do wasalów cesarza, starali si o zaliczenie w poczet

ksit rzeszy niemieckiej, przyjmowali zwyczaj i jzyk niemiecki,

cigali szczególnemi przywilejami osadników niemieckich z zacho-

du i pracowali systematycznie nad zgermanizowaniem swoich kra-

jów. W ten sposób, nie drog podboju — chocia zapewne w tym

wypadku odgrywaa pewn rol obawa przed wojowniczym ksi-

ciem saskim. Henrykiem Lwem — lecz dobrowolnego poddawania

si urokowi cesarstwa i wyszej kultury zachodniej, Pomorze

zachodnie czyli szczeciskie zamienio sie ju okoo roku 1181 na

prowincy niemieck i w cigu wiekoav nastpnych zniemczyo

si tak zupenie, e dzi tylko nazwy niektórych miejscowoci

wiadcz jeszcze o pierwotnym charakterze sowiaskim tego kra-

ju. Ten sam los spotka wiksz cz Szlska, który po mierci

Bolesawa Krzywoustego odpad od Polski i nastpnie pod swymi
ksitami Piastowskimi przyczy si do cesarstwa niemieckiego.

Tak wic granica posiadoci niemieckich przekroczya rycho Odr
i posuna si na pónocy a do Persanty, a na poudniu do górnej

Prosny, Przemszy i górnej Wisy.

Zanim jeszcze Szlsk zosta utracony ostatecznie, na pó-

nocy granica ulega nowej zmianie: cae wybrzee Batyku, a
daleko w gb ziem litewskich, dostao si w rce niemieckie,

tym razem nie tyle przez poddawanie si tamtejszych wadz-
ców urokowi niemieckiego zachodu, ile przez nieostrono
ksicia mazowieckiego Konrada i zaborczo przybyszów, wpu-
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szczonych nicoglednie do kraju. Nic mogc da sobie rady

z pogaskim szczepem Prusaków litewskich, Konrad Mazowiecki

zawezwa do Pomocy zakon rycerski Panny Maryi, który po utra-

cie Ziemi S-tej nie mia odpowiedniego poa dziaania, i odda mu
(w r. 1228) w dzieraw ziemie Ciemisk. Zakon rozpocz
swoj dziaano od rozszerzenia nadanyci sobie ziem przez nii-

tychmiastowe zajcie obszernyci lubawskich posiadoci Braci Do-

brzyskich, a nastpnie zabra sie z tak energi do pracy, e w cza-

sie niespena 60 lat opanowa cae wybrzee po prawnej stronie

Wisy, a po za Niemen, przyczem wprawdzie nie tyle nawróci,

ile wytpi Prusaków pogaskich. Wkrótce po dokonaniu tego

krwawego dziea, znalaza si dla zakonu podana sposobno do

rozszerzenia swych posiadoci i po stronie zachodniej. Ostatni

z ksit Pomorza wsciodniego, czyli gdaskiego, Mcisaw II, nie

posiadajc potomstwa, zapisa swe ziemie ks. Przemysawowi wiel-

kopolskiemu. Margrabiowie brandenburscy, panujcy w rozsze-

rzonej znacznie i zaokrglonej dawnej „Marchii pónocnej", któ-

rzy rocili sobie prawdo do tej ziemi, postarali si jednak o to, aby

Przemysaw nie móg obj spucizny—przez usunicie go przy po-

mocy wynajtych morderców. Gdy za spadkobierca jego, Wa-
dysaw okietek, przyczy Pomorze do pastwa polskiego, mar-

grabia brandenburski wkroczy z si zbrojn do kraju. Zatrudnio-

ny w^alk o utwierdzenie swego tronu, okietek odwoa si do po-

mocy Krzyaków—z tym skutkiem, e zakon wypdzi wprawdzie

Brandenburczyka z Pomorza, ale zabra kraj dla siebie. Tak

nastpio poczenie terytoryalne najdalej na wschód w^ysunityeh

zdobyczy z krajami, opanowanemi ju poprzednio przez Niemców.

Raz jeszcze Polacy, przy pomocy Litwinów, zdobyli si na

odepchnicie gronej fali germaskiej. W bitwie pod Grunwal-

dem (1410), zostaa zamana potga Krzyaków, a pó wieku pó-
niej, w drugim pokoju toruskim (1466), wszystkie ziemie krzy-

ackie zostay przyczone do Polski: Pomorze gdaskie, zie-

mie Chemiska i Michaowska, oraz Malbork bezporednio, a resz-

ta (cz wschodnia) jako lenno. Przez okrge 200 lat utrzyma

si ten stan rzeczy, z t tylko zmian, e Krzyacy pod rzdami

mistrza Alberta Hohenzollerna, margrabiego brandenburskiego,

przeszli na protenstantyzm, i lenno ich przybrao charakter wiecki,
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pod nazw Prus Ksicych. W czasie tych dwustu lat jednak

pastwo polskie, przekroczyw^szy szczyt swej potgi,, osabo bardzo,

i w epoce walk na wszystkie strony oraz rozstroju wewntrznego,

nie znalazo si do utrzymania owocu dawnych zwycistw. Poto-

mek margrabiów brandenburskich, elektor Fryderyk Wilhelm, zwa-

ny Wielkim, skorzysta z trudnego pooenia pastwa, aby przez

podstpn i wiaroomn polityk zmusi je do uznania samodziel-

noci Prus Ksicych. Byo to ustpstwo na razie tylko formal-

ne, ale w skutkach swych nieobhczone. Samodzielne Prusy Ksi-

ce stay sie w rekach Hohenzollernów silnym punktem oparcia

w polityce na wschodzie i podstaw ich potgi. Elektor branden-

burski Fryderyk przybra tytu króla pruskiego, mianujc now^e

pastwo i nowy, tworzcy sie na zwaliskach sowiaskich naród,

imieniem wytpionego szczepu litewskiego. Pastwo w^zrastao

szybko w siy i wpywy polityczne, a trzeci z królów, Fryderyk II,

zwany równie Wielkim, móg odway sie ju na wojn z cesar-

stwem Habsburgów i powikszy królestwo pruskie zdobyciem

zniemczonego ju w wikszej polowie Szlska. Jeszcze lat kilka,

a rozpocznie ukady o zajcie ziem polskich, rozdzielajcych jego

posiadoci. Skutkiem pierwszego rozbioru Polski, w r. 1773, Po-

morze wschodnie, bez Gdaska i Torunia, ale z okrgiem nadno-

teckim, dostao sic ponownie w rce niemieckie. Linia graniczna

zdobyczy niemieckich powrócia mniej wicej na to samo miejsce,

na którem znajdowaa sie przed drugim pokojem toruskim. Prze-

kroczya j tylko cokolwiek nad Noteci. Ale niebawem, w roku

1793, Prusacy zajeji cae dorzecze Warty, a przy rozbiorze trzecim,

wr. 1795, terytoryum przytykajce do Prus Ksiccyci. Austrya za,

która wówczas bya take pastwem— jako czynnik polityczny —
czysto niemieckiem. opanowawszy ju Galicye, zaja w r. 1795
reszt ziem etnograficznie polskich. By to punkt kulminacyjny

w posuwaniu sie fali germaskiej ku wschodowi. Granica zdoby-

czy niemieckicli zrównaa sie zupenie z granic sowiaszczyzny
zachodniej, któr okrelilimy wyej 42 st. dugoci geograficznej

(Ferro). Pruska biega od Prus Ksiecycli wzdu Niemna a
pod Grodno, std zakrzywionym ku zachodowi ukiem do Nurca,

wzdu Bugu, a pod Modlin, dalej do Wisy pod Warszaw,
wzdu W^isly do Pilicy, brzegiem tej rzeki a do róde, i czya
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si z Szlskiem. Zdobycze austryacko-nicmieckie po za Galicy

okrelay rzeki Pilica, Wisa i Bug.

Ten stan rzeczy nie utrzyma si dugo. Wojny napoleoskie

odepctiney granice znowu ku zaciodowi, na to miejsce, na którem

znajduje sie obecnie. Siga ona jednak znacznie jeszcze dalej, ni
za czasów najwikszego rozszerzenia si pastwa niemieckiego na

przeomie redniowiecza. Prusy zatrzymay na Kongresie Wie-

deskim cz zachiodni zdobyczy z wieku XVIII, któr mona okre-

li lini, sigajc od Wisy powyej Torunia przez Gopo do

ujcia Prosny i brzegiem tej rzeki a do granicy szlskiej.

Dobiegamy do koca. Wynikiem rozwoju dziejowego w cza-

sie dziesiciu -wieków, od Karola Wielkiego do ciwili obecnej, jest

zupena zmiana stosunków politycznyci i bardzo wielka w stosun-

kacli etnograficznychi na caej zaciodniej czci Wielkiej Niziny

Europejskiej, od Elby i Saali a do róde Wisy na poudnie, a pra-

wie 41" d. geogr. na pónocy. Zmiana jest tak radykalna, e caa

ta cz niziny nosi dzi nazw „niziny pónocno-niemieckiej".

Z szczepów zaciodnio-sowiaskich. które zamieszkiway j da-

wniej, pozostay midzy Odr i Elb tylko resztki Serbów uyc-
kich., garstka Polaków, Czeciów i Morawian na Szlsku, po pra-

wej stronie Odry za tylko te szczepy, które naleay od samego

pocztku lub te przyczyy si wczenie do pastwa Polskiego,

a wic Polacy oraz Kaszubi, i nad jeziorem Eeba zamieszkujce re-

sztki bardzo blisko z nimi spokrewnionyci Sowiców. Reszta zosta-

a wytpiona albo pocionita przez ywio niemiecki, a na miejscu

dawnycli ludów sowiaskich utworzy sie mieszany nowy naród

Prusaków, rónicy si charakterem znacznie od szczepów czy-

sto niemieckich, a nienawidzcy namitnie Sowian, zwaszcza

Polaków, niewtpliwie pod wpywem wielowiekowej tradycyi

dziejowej. Ziemie polskie, przyczone do Królestwa Pruskie-

go, stanowi jego cz wsciodni na caej rozcigoci Ba-

tyku do róde Wisy, a poniewa posta ich zewntrzna bya
wynikiem wojen i star nieustannych, wypeniajcych cae wieki,

nie posiadaj one adnych granic naturalnych. Mona oddzieli

je od ziem niepolskich tylko dawn granic polityczn, (obecnie ad-

ministracyjn), ale i tego podziau nie mona zastosowa na Pomo-

rzu i na Szlsku. Ziemie te skadaj si, wedug dzisiejszego po-
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dziau administracyjnego, z Prus Wschodnich i Zachodnich, wskie-

go skrawka we wschodniej czci Pomeranii, z Wielkiego Ksistwa

Poznaskiego i wschodniej czci Sziska, zamknitej midzy gra-

nic a Uni -przechodzc od Rawicza do Prdnika (niemieckie

Neustadt O. Schl.)*\ Reszta jest ju ziemi czysto niemieck, z wy-

jtkiem dwóch wysepek uyckich nad górn Szpre. Zaznaczy

jednak trzeba, e i na tym, okrelonym wyej, obszarze udno pol-

ska nie wszdzie ju mieszka zwart mas, lecz jest mocno prze-

rzedzona w niektórych okolicach, zwaszcza na zachodnim skraju

Poznaskiego i w dolinie Noteci, a w porodku niej, w Prusach

Wschodnich i Zachodnich, midzy Wis a Niemnem, nad wybrze-

em morskiem, znajduje si wielka wyspa czysto niemiecka, na któ-

r skadaj si pónocne czci Warmii i Prus Ksicych.
Wyspa ta obejmuje pónocno-wschodni cz Prus Zachod-

nich z Gdaskiem, Malborkiem i Elblgiem, oraz pónocn poow
Prus Wschodnich i siga na poudnie do Goldapu, niemal do je-

ziora Mamry, Olsztyna, Miomynu, Iawy i Grudzidza*). Pomi-
dzy Iaw i Grudzidzem wrzyna si w ni obszar, zamieszkany

przez Polaków, a mianowicie okrg sztumski, luno tylko zwizany
z ziemi Chemsk i Michaowsk.

Wychodzimy w pracy tej ze stanowiska etnograficznego, nie

za historycznego. Szczegóowy opis ziem polskich w Prusach

nie zatrzyma si wic na granicach Rzeczypospolitej z koca wieku

XVIII, ani te nie obejmie wszystkich dzielnic, które naleay do

Polski Bolesawowej, lecz wycznie terytory um, na którem mieszka

*) Na mapce, umieszczonej na str. 61, posunito t granic zanadto ku wscho-

dowi, oznaczajc mylnie obszar, na któr}'m Polacy stanowi mniejszo zaludnienia, jako

ziemi zupenie zniemczon. Tak sam omyk popeniono przy oznaczaniu obszaru

polskiego w Prusach Wschodnich i Zachodnich po prawej stronie Wisy, przez co gra-

nica ludnoci polskiej posuna si zanadto' ku poudniowi. Natomiast rozszerzono

nieco obszar polski nad poudniowo - zachodni granic W. Ks Poznaskiego,

w nizinie zgniej Obry i Baryczy. W tych stronach ludno polska nie siga ju nigdzie

do Odry.

9
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w naszych czasach tubylcza ludno polska, a wiec: W. Ks. Po-

znaskie, Prusy Wschodnie i Zachodnie, bez wspomnianej wyspy-

niemieckiej nad Batykiem, oraz cze wschodni Pomeranii

i Szlska. Ograniczenie to nie dotyczy jednak zarysu geografii fizy-

cznej, przy którym rozstrzygaj, oczywicie, wzgldy czysto geo-

graficzne.

^-c-

II.

ZARYS GEOGRAFICZNY.

(bszar ziem, zamieszkanych przez zwart mas ludnoci polskiej,

wypenia prawie dokadnie dorzecza Wisy i Warty. Tylko

na pónocy granica etnograficzna posuna sic dalej, docierajc do

Niemna. Ziemie polskie w Prusach stanowi wschodni cze tego

obszaru, na caej dugoci od poudnia do pónocy, obejmuj wic
dorzecza dolnej Wisy i dolnej Warty, pierwszej od ujcia Drwcy,
drugiej od ujcia Prosny. Okrelenie to nie jest jednak cise. Na
poudniu bowiem wazki pas ziemi, zaludnionej przez Polaków,

siga jeszcze daleko po za róda Prosny, w dorzecze górnej Wi-

sy, a w dwóch miejscach przekracza Odr; na pónocnym wscho-

dzie za rozszerza si znacznie, zajmujc cz poudniow dorze-

cza Pregoy.

Obszar ten naley w caoci do niziny Batyckiej. Tak na-

zwiemy zwajcy si midzy stokami gór rodko>vo-europejskich

a Batykiem wylot zachodni wielkiej niziny europejskiej a do Elby,

nie mogc nazwa go „nizin pónocno-niemieck", jak to czyni

Niemcy, ani te oznaczy granicy midzy jego czci niemieck,

a polsk. Nizina ta, obejmujca wszystkie ziemie, zamieszkane
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przez Polaków, oraz siedziby wytpionych lub zniemczonych szcze-

pów zachodnio-sowiaskich, stanowi pod wzgldem budowy swego

podoa skalistego, uksztatowania powierzchni, rozmieszczenia

i charakteru wyyn, a take ukadu rzecznego (z wyjtkiem czci
wschodniej) cao jednolit, odrzynajc si zarówno do ni-

ziny niemieckiej po lewej stronie Elby, jak i od niziny wschodnio-

europejskiej, jakkolwiek wyranej linii granicznej przecign tu

niepodobna. Jej podoe skaliste tworzy zagbienie z bardzo

urozmaicon powierzchni, pokryte i znacznie wyrównane osadami

diluwialnemi (piaski, gliny, gazy) i aluwi'alnemi (namuy rzeczne

i morskie, osady jeziorowe). Zblia si ona pod tym wzgldem do

niziny niemieckiej, a róni si znacznie od w^schodnio-europej-

skiej, gdzie pod osadami diluwialnemi i namuami (które jednak

wystpuj tu daleko rzadziej, ni na zachodzie), spoczywaj nie-

wzruszone od najdawniejszych czasów stare formacye geologiczne

w warstwach niemal zupenie poziomych. Tylko poudniowo-

wschodnia cz naszej niziny posiada podoe skaliste, waciwe
wschodowi. Najwicej charaktery.stycznem znamieniem niziny Ba-
tyckiej jest jej rozpadanie si na trzy smugi, cignce si na caej prze-

strzeni od wschodu do zachodu. Cz rodkow zajmuje szeroka

dolina z oyskami starych rzek. Bya to niegdy dolina Wisy,
która w epoce lodowcowej nie zwracaa si w biegu dolnym

ku pónocy, lecz pyna wzdu wau lodowego, dohn No-

teci ku zachodowi, zabieraa ze sob Odr, czya si dolinami

Szprei i Haweli z Elb i wylewaa swe wody do morza Niemiec-

kiego w nizinie Renu. Drog t jeszcze w czasach historycznych

oznaczay bardzo wyranie rozlege bagniska, obecnie za kanay,

czce ze sob wymienione rzeki. Dopiero po ustpieniu lodowców,

Wisa i Odra wyamay sobie przez wzgórza drog do Batyku.

Wzdu tej wielkiej doliny „Prawisy" cign si po obu stronach

pasma niskich wzgórz: na pónocy pasmo Batyckie (Uralsko-Baltyc-

kie), na poudniu Graniczne. Pierwsze przytyka do morza, tworzy

cao jednolit, przerwan tylko oyskami rzek, ma charakter wy-
bitnie morenowy i odznacza si szczególn obfitoci wód, które

powstay w zamknitych kotlinach po ustpieniu lodowca. Std
pojedyncze czci tego pasma otrzymay nazw „Pojezierzy". Pa-

smo drugie jest mniej jednolite, skada si z luno ze sob zwiza-
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nych grup, nie posiada jezior, a przytykajc miejscami do stoków i

gór rodkowo-europejskich, miejscami za oddalajc si od nich,

pozostawia po swej stronie poudniowej kotliny nizinne, tak zwane

„Zatoki": sask, szlsk, podkarpack.

Wski pas ziemi polskich w Prusach, cigncy si w poprzek

caej niziny Batyckiej, rozpada si oczywicie równie na trzy wy-
mienione wyej czci, przyczem podzia administracyjny (i histo-

ryczny) kraju zgadza sie w gównych zarysach z geograficznym.

Strome wybrzee Zatoki Pucej.

Cze rodkowa, W. Ks. Poznaskie, obejmuje niziny starych oysk
rzecznych; jest to dolina Warty i Noteci. Cz pónocn, Prusy

Wschodnie i Zachodnie, wraz ze skrawkiem Pomeranii polskiej,

wypeniaj wzgórza i jeziora pasma Batyckiego, sigajce na po-

udnie a do Noteci w W. Ks. Poznaskiem. Szlsk polski w Pru-

sach naley prawie zupenie do pasma Granicznego. Gówn jego

cz zajmuje wyyna Szlska.

A. Pojezierze Pomorskie i Pruskie. Wyyna Batycka to-

warzyszy wybrzeom morskim na caej rozlegoci, od pówyspu
Jutlandzkiego a po za Dwin, i czy si tam, w okolicy jeziora
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do pónocnego Uralu. Stanowi ona, jak ju wspomnielimy, pas-

mo jednolite, rozerwane tylko zewntrznie dolinami rzek, spywaj-
cyci do morza, i jeziorami (w Meklemburgii), na czci, t. zw. Poje-

zierza, które otrzymay swe nazwy odrbne od podziau politycz-

nego kraju (Pojezierze szlezwickie, iolsztyskie, zaciodnio i wsctiod-

nio - meklemburskie, pomorskie, pruskie i t. d.). Ziemie polskie

w Prusach obejmuj znaczn cz Pojezierzy pomorskiego i prus-

kiego, przedzielonych! rozszerzajc si na pónocy dolin Wisy.

Cay ten pas nadbrzeny zawdzicza swój odrbny ciarakter

tej okolicznoci, e tam utrzymaa si (z powodu pooenia pónoc-

nego) najduej pokrywa lodowa, która okrywaa niegdy ca ni-

zin Batyck, a do gór rodkowo-europejskich. Posiada on nie-

równe podoe skaliste, na którem zebray si w wielkiej iloci

osady morenow^e, wiry, gliny piasczyste, skay narzutowe, i potwo-

rzyy si w kotlinaci—pierwotnyci, wyobionyci przez wody lo-

dowcowe lub usypanyci przez moreny—liczne, wielkie, nieregularne

jeziora. I na poudniu niziny Batyckiej wielki lodowiec skandy-

nawski pozostawi lady swego istnienia; ale"' tam osady dilu-

wialne spoczy na podou mniej nieregularnem i ulegy w cigu

dugicti wieków znacznym przeobraeniom, skutkiem zwietrzenia

i dziaalnoci rzek, a w znacznej czci pokryy si pyem stepo-

wym („loessem"), który przez sw yzno wpyn bardzo na

wegetacy i wygld kraju. Pas nadbrzeny za, uwolniwszy si

daleko póniej od lodowxów% zaciowa daleko wicej ciarakter

morenowy. I on jednak uleg ju znacznym przeobraeniom, skut-

kiem dziaalnoci wód sodkicti, które miejscami powyryway
w osadacti diluwialnyci gbokie oyska, nadajc krajobrazowi

wygld malowniczy, miejscami za osadziy wielkie iloci muu
i potworzyy rozlege, nizkie a yzne równiny, i skutkiem spywa-
nia oraz zarastania jezior, przez co z jednej strony wyaniaj si

obszary yznej gliny marglowej, wypókanej z gliny dyluwial-

nej, z drugiej za tworz si torfowiska.

Pojezierza pomorskie i pruskie róni si od od zaciodnicti

czci pasma batyckiego, gównie tylko nadzwyczajn obfitoci

i wielkoci swycti jezior, oraz wiksz wysokoci wzgórz. Wzgó-
rza te, jak wogóle na caej wyynie, zajmuj przewanie cz
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rodkow kraju i opadaj agodnie zarówno ku poudniowi, jak

i ku pónocy. Sigaj tylko na niektóryci miejscaci do samego
morza; daleko czciej pozostawiaj miedzy sob a Batykiem

wazki, rozszerzajcy sie tylko przy ujciu wikszych rzek, pas ni-

zinny. Niziny te s jednak nowotworami aluwialnemi i pocliodz

albo z namuów rzecznych, albo te skadaj si z lotnych piasków,

wymielonych przez fale morskie i usypanych przez wiatry. Te
wydmy piasczyste, otaczajce niemal cae wybrzee, wypieraj po-

woli morze, powikszajc ld stay; miejscami tylko wdzieraj si

na ld i zasypuj go zupenie, niszczc wszelk, bardzo ubog zwy-

'TorfrrsT^r-^w
\ T^l..-fc.i,.o.

"Wdrujce piaski morskie na wjbrzeii koroskiem.

kle W tych okolicach, wegetacy. Rycina na str. 73 wyobraa taki

„cmentarz drzew", las zasypany i wyniszczony przez latajce piaski

morskie. Te wydmy piasczyste Niemcy oznaczaj wyrazem Bune:

Wyraenia polskiego niema. Bardzo charakterystycznym obja-

wem zbierania si piasków na wybrzeu baltyckiem, s zatoki nad

ujciami wikszych rzek, zamknite prawie zupenie lub czciowo
dugiemi a bardzo wzkiemi smugami piasków, mierzejami—po nie-

miecku ,,Nehru7i(j'' . Zatoki te Niemcy nazywaj hafami („Haff").

Zatok takich istnieje na wybrzeach tej czci pasma Batyckiego,

która interesuje nas, jako zamieszkana przez Polaków, trzy. Mia-
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nowicie za: nad ujciem Niemna zatoka Kuroska, zamknita mie-

rzej Kurosk, nad ujciem Pregoy i Nogatu zatoka Fryska, albo

wiea, zamknita mierzej tej samej nazwy, wreszcie nad ujciem

Wisty Gdaskiej, zatoka albo odnoga Gdaska z zatok Puck, do

poowy tylko, po stronie wschodniej, oddzielon od penego morza

mierzej Hel. Czwarta taka zatoka, Szczeciska, znajduje sie nad

ujciem Odry, nie jest jednak oddzielona od morza mierzej, lecz

dwoma wyspami piasczystemi, Usedom i Wolin. Skutkiem na-

pywu piasków morskich, porty, nie lece nad ujciami wikszych

rzek, zatracaj coraz wicej swoje znaczenie, zwaszcza, e z bie-

giem czasu zwikszyy sie znacznie rozmiary okrtów. Obecnie

„Cmentarz drzew" na mierzei Kuroskiej.

jeszcze tylko Królewiec, Elblg, Gdask, Szczecin, Lubeka i Kie
nale do portów wielkich i s dostpne dla wszystkich okrtów.

Przyjrzyjmy sie bliej powierzchni interesujcych nas Poje-

zierzy.

Fojezierze Fomorslcie cignie sie szerokim grzbietem z poudnio-

wego zachodu ku pónocnemu w^schodowi, od Odry do Wisy.
Grzbiet opada zwolna po stronie poudniowej do Warty i Noteci, po

pónocnej do Batyku. Wynioso wzgórz zwiksza si stopniowo

ku wschodowi, i pasmo dosiga swego najwyszego punktu ju
10
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w pobliu Wisy, pod Kocierzyn w Wieycy (Turmberg), w gc3-

racli Szembarskich (331 m.). Przecitna wysoko wynosi 150

—

200 m. Ponad 200 metrów wznosi sie tylko kilka wzgórz w cz-

ci wschodniej Pojezierza: w pobliu Piy (Sclineidemuhl) 207, pod

Frydem (Markisch Friedland) 211, po stronie zachodniej Szcze-

cinka (Neu Stettin) 203 i 214, w pobliu Czuchowa (Schlochau) 223,

na poudnie od Bytowa 227 i 256, pod Lauenburgiem 210, na brze-

gu zacliodnim jez. Raduskiego 272, miedzy Kocierzyn (Behrent)

i Tczewem (Dirschau) 271, na poudnie Wejherowa (Neustadt) 201.

Okolica W^ieycy, zwaszcza na pónocy, w pobliu Kartuz, ze swe-

'3^t^

bil^^tó^

Nad jeziorem eba.

mi kotlinami, gboko w^yobionemi oyskami rzek i strumyków,

obfita w ki zielone i pikne jeziora, w których toni przegldaj

sie strome, zalesione wzgórza, ma wygld prawie górski i nosi na-

zw „Szwajcaryi Kaszubskiej". Niemniej pikn jest „Szwajcarya

Pomorska", w poudniowo-wschodniej czci prowincyi pomera-
skiej, w okolicach Szczecinka. Wogólnoci jednak jest to kraj mao
urozmaicony, nucy jednostajnoci rzadko zalesionych wzgórz

piasczystych, chudych, nieurodzajnych pól, licznych a nie wielkich

jezior, grzzncych w piaskach i torfowiskach. Tylko skraj polu-



/,)

dniowy tego obszaru, nalecy ju do W. Ks. Poznaskiego, zwa-

szcza nad rzek Brd, wyrónia sic na swoj korzy od reszty,

jakkolwiek nie moe mierzy si pod wzgldem piknoci z „Szwaj-

cary Kaszubsk." Tam te tylko, tu u granicy noteckiej Pojezie-

rza, zdarzaj sie grunta lepsze, yniejsze. Zreszt cay ten obszar,

nie wyczajc i piknycti pod wzgldem zewntrznego wygldu
okolic Kartuz, jest pustkowiem, nadajcem si zaledwie w lepszyci

swyci czciach do uprawy yta, owsa i kartofli, a cz rodkow,
naokoo Tucioli, zajmuje prawdziwa pustynia, poronita lasem

sosnowym i wrzosem, zapewniajca tylko ndzne utrzymanie czo-

wiekowi. Na pónocy, wzdu wybrzea, cign si nieprzejrzane

piaski i torfowiska, wród któryci drzemi pytkie przewanie je-

ziora, zawdziczajce swój byt dziaalnoci morza, w okresie ostat-

nim, aluwialnym. Osady dyluwialne, z których skadaj si wzgó-

rza, miejscami tylko sigaj do morza, tworzc porysowane, zaro-

nite sabo krzewami, rzadziej lasem, strome wybrzea. Nie s
to oczywicie wybrzea skaliste, lecz gliniasto-piaskowe, z wielk

domieszk gazów, naniesionych przez lodowiec skandynawski.

Starsze formacyc geologiczne wyjtkow^o tylko wystpuj na po-

wierzchni, jak np. na wyspie Rugii. Z 263 kilometrów wybrzea,

maa tylko cz skada si z osadów^ dyluwialnych; ogromn wik-
szo, 212 kilometrów, stanowi biae, po czci ruchome, piaski

morskie, tw^orzc rozlege niziny, ówdzie do wysokie wzgórza,

i odcinajc ld na caej przestrzeni od morza. Na niektórych miej-

scach awy piasczyste (Dunen) dosigaj znacznej wysokoci, zwa-
szcza w okolicy jeziora eba, po stronie zachodniej do 56 metrów,

po stronie wschodniej do 45 metrów^ wysokoci. Jeziora, które

cign si acuchem wzdu teraniejszych wybrzey, powstay
skutkiem osadzania si piasków w pewnej odlegoci od ówczes-

nego ldu. S to waciwie zatoki, odgrodzone rozszerzajcemi

si coraz wicej mierzejami zupenie od morza, i wypenione z bie-

giem wieków sodk wod rzeczn. Mierzeja Hel, wrzynajca si
od pónocnego kraca Pojezierza w kierunku poudniowo-wschod-

nim w odnog Gdask, i odcinajca od niej zatok Puck, skada

si równie z piasków morskich, naniesionych przez fale. Ma ona

36 kilometrów dugoci; szeroko jej zwiksza si ku kocowi po-

udniowemu; miejscami, zwaszcza w czci pónocnej, wynosi ona
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zaledwie 400 m. Cze poudniowa jest okryta lasem sosnowym.

Przed falami morskiemi broni jej potrójny acuch aw piasczy-

styci, wznoszcy cli sie miejscami do 25 metrów ponad poziom

morza.

Pojezierze Pomorskie jest, jak cae pasmo Batyckie, obfite

w wody. Jeziora s wogónoci mniejsze, ni w innyci czeciaci

pasma. Na wymienienie zasuguj, oprócz wspomnianego ju je-

ziora eba, arnowieckie nad Batykiem, Raduskie w pobliu Ko-

Karlsberg pod Oliw.

cierzyny, Ciojnickie i Zotowskie. Nie w^iekie te, ale za to liczne

s rzeki. Linia dziau wód cignie si przez rodek wyyny, nie-

mal równoegle do wybrzea. Rzeki, uctiodzce do morza, pyn
wszystkie w kierunku pónocno-zachodnim, s spawne, ale nie

maj wielkiego znaczenia dla eglugi. Do w^iekszych nale: Rega,

Persante, niegdy granica miedzy Pomorzem wschodniem i za-

chodniem, Wipper (Wieprz), Stope (Supna), Lupow i eba,
przepywajca przez jezioro tej samej nazwy. Rzeki stoku polu-
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Idniowego s dopywami Odry, Warty, Noteci i Wisy. Dopywy
jOdry i Warty s malekie. Do Noteci wpadaj: pod Krzyem
jDrawa (niem. Drag), pod Ujciem Gda (Kuddow), w pobliu Wy-
Irzyska obonka. Kierunek wszystkici jest poudniowy. Do rzek

tego samego stoku nale dopywy Wisy: Brda (Braie), Czarna-

woda (Sciwarzwasser) i Wierzenica (Ferse). Pyn one pocztkowo

w kierunku poudniowo wsciodnim, nastpnie zwracaj sie wprost

ku poudniowi. Brda zwraca si w swym biegu dolnym, pod Byd-

goszcz, jeszcze ku wsciodowi i wpada do Wisy w pobliu Ford-

run, ukiem, otwartym ku pónocy. Ujcie Czarnejwody znaj-

duje si pod wieciem; W^ierzenicy pod Gniewem. Dopyw ostatni

o tyle róni si od poprzednici, e pynie na caej przestrzeni w kie-

runku poudniowo-wsctiodnim. Ostatni z lewych dopywów W^i-

sy, Motawa (Mottlau), ma kierunek pónocny i wpada do Wisy
pod Gdaskiem, gdzie czy si z Raduni.

Nizina Wisij. Pojezierze Pomorskie dzieli od Pruskiego W^isa,

wrzynajca si szerok dolin midzy wzgórza. Na innem miej-

scu znajdzie si sposobno do szczegóowego sciarakteryzowania

tej rzeki i jej dopywów. Tutaj wspominamy tylko o jej czci,

przepywajcej ziemie polskie w Prusaci, t. j. o biegu dolnym od

ujcia Drwcy pod Toruniem, a do morza. W epoce lodowej,

jak ju wspomniano, Wisa, opuciwszy granice dzisiejszego Kró-

lestwa Polskiego, pyna innem zupenie oyskiem; nie zwracaa
si ku pónocy, lecz ku zaciodowi, przedostawaa si dolin Brdy
i nizinami, przez które obecnie przeciodzi kana Bydgoski, w do-

lin Noteci i pyna wzdu poudniowej krawdzi lodów do mo-
rza Niemieckiego, zabierajc ze sob wody wszystkici innyci rzek.

Po ustpieniu lodów, wyamaa sobie przez wzgórza, albo te zna-

laza wyobion ju przez wody lodowcowe, drog ku pónocy
i odtd zatrzymaa ten kierunek, zmieniajc jednak miejscami swe
oysko. Dolina jej jest silnie wystrzpiona i waia si midzy 2^

a 12 kilometrami szerokoci. Miejscami pasmo Batyckie siga
swym wzniosym grzbietem niemal do rzeki, tworzc strome wy-
brzea, jak pod Ciemnem, wieciem, Grudzidzem i Kwidzyna;

gdzieindziej oddala si znacznie od doliny, opadajc ku niej powoli

nizkiemi pagórkami. Spadek jest niewielki, znacznie jednak silniej-

sza^, ni u innyctiwielkici rzek, przepywajcyci nizin Batyck,
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u Odry i Elby. PoJ Toruniem dolina wystaje jeszcze na 35 me-

trów po nad poziom morza, pod Grudzidzem 19, pod Tczewem 5.

Po za miastem Gniew (Mew), w pobliu staroytnej miejscowoci

Mtwy, Wista rozszczepia sie na dwa ramiona, z których zachodnie,

po nazw Wisy, pynie dalej ku pónocy, w^schodnie za, pod na-

zw Nogat zwraca sie w kierunku pónocno-wschodnim do Mal-

borka i wpada pod Elblgiem rozgazion delt do za zatoki Fry-

skiej. Wisa Stara

lub Leniwa, w po-

bliu morza, skraca

do ostrym u-

kiem ku zachodo-

wi i, przepynwszy
przez Gdask, wpa-

da pod Nowym
Portem ( Neufahr-

wasser) do Zatoki

Gdaskiej, prze-

rwawszy jednak po-

przednio jeszcze,

przed Gdaskiem

,

na dwóch miejscach

wazki pas niziny,

oddzielajcy j od

Batyku. Caa doli-

na, od Torunia a
do ujcia, skada si

z yznych osadów
rzecznych , nanie-

sionych w cigu wieków przez potny strumie. Poniej przy-

ldka Mtowskiego nizina rozszerza si trójktem miedzy ramio-

nami Wisy i siga po obu stronach po za nie, na wschodzie a
do jeziora Druno (Drausensee), na zacliodzie po za Motaw.
Najwiksza jej szeroko wynosi 50 kilometrów. Przez ca
nizin cign si po obu stronach^ rzeki olbrzymie tamy,

wzniesione dla obrony urodzajnych pól, ogrodów i yznych pa-

stwisk przed powodziami. Wezbrane fale Wisy jednak zrywaj

Dolina Vog-elsang w g-óraeli ElbL-jskieh.
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czQsto potnc okowy i zalewaj rozlegle przestrzenie, wyrzdza-

jc nieobliczone szkody kolonistom niemieckim.

Dopywy Wisy w obrbie pastwa pruskiego s nieznaczne.

O lewych wspominalimy ju wyej; prawe spywaj wszystkie

z Pojezierza Pruskiego. Najwikszym z nicti jest Drwca (Dre-

wenz). Pynie ona z jeziora Ostródzkiego pocztkowo w kierunku

poudniowym, zwraca sic powyej Brodnicy (Strasburg W. P.) na

poudniowy zachód, tworzy granice miedzy Prusami a Królestwem

Polskiem i wpada powyej Torunia do Wisy. Daleko mniejsza

Ossa, przepynwszy kilka mil w kierunku poludniowo-zachodnim,

skrca nastpnie pod ktem prawym ku pónocnemu zachodowi.

Ujcie jej znajduje si poniej Grudzidza. Rzeczka ta ma tylko

znaczenie historyczne, jako granica Polski Bolesawowej. W oy-
sko jej wielki wojownik kaza wbi sup elazny dla oznaczenia

Góra zamkowa w G radzi ad /.u.

kresów pastwa. Trzecim, równie malekim dopywem, jest

Liwna (Liebe), wypadajca do Wisy tu przed rozdzieleniem sie jej

dwa ramiona. Pynie ona pocztkowo w kierunku poludniowo-

zachodnim, nastpnie jednak zwraca sie wprost ku pónocy, zamy-

kajc w wyduonem kolanie Kwidzyna (Marienwerder).

Pojezierze Fruskie jest pod kadym wzgldem dalszym cigiem
Pomorskiego, róni sie jednak od niego ogromn obfitoci wiel-

kich jezior, pokrywajcych gst sieci, zwaszcza poudniowo-
wschodni cz kraju. Na caem pamie Baltyckiem wszystkie
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rozmiary zwikszaj si lvu wschodowi. Uwydatnia si to ju bar-j

dzo na Pojezierzu Pomorskiem, wicej jeszcze na Pruskiem. Nie-'

tylko jeziora s tam liczniejsze i wiksze, ale i rzeki obfitsze w wo-

d, torfowiska rozleglejsze, wzgórza wysze, osady piasków mor-'

skich potniejsze, a piaski same ruchliwsze. Pojezierze to siga poi

za granice Prus, na wschodzie do Niemna, obejmujc ca guberni i

Suwalsk, na poudniu do nizin w Królestwie Polskiem, midzy le-

wemi dopywami Narwi. Tam te, midzy Janowem a Maw,

Wzijórze pod Chemnem.

znajduje si jego szczyt najwyszy, wznoszcy si, wedug Kieperta,

345 m. ponad poziom morza, wedug „Sownika Geogr." 351 m.

(1152 st.), a wic wyszy od Wieycy. Ponad 300 m. Pojezierze

Pruskie wznosi si tylko na 5 miejscach: oprócz wspomnianego, po

wschodniej stronie Lubawy (Lóbau) 313 m., na poudnie od Go-
dapu 309, pod Goubiem 309 i na poudnie od Mawy 316. Wzgó-
rza po nad 200 m. s liczne, rozrzucone na caej przestrzeni Poje-

zierza, zwaszcza w czci poudniowej. Najwysze z nich znaj-

duj sic po za granicami Prus, w pobliu Przerosa w gub. Suwa-



kiej (283)- Na pónocy wyyny
y kilku miejscach sigaj do sa-

'nego morza, tworzc strome, nie-

|aedy—skutkiem cisego spojenia

j.i gazów narzutowyci, glin

i piasków dyluwialnyci—niemal

likaliste wybrzea. Wybrzee ta-

kie znajduje sie pod Tolkemitem,

qa pónoc od Elblga, nad zatok

;Frysk, midzy rzeczuk Elbing

!a Frauenbergiem, sawn niegdy

stolic biskupów warmiskici (ryc.

str. 82). W niewielkiej odlegoci

od morza wzgórza dosigaj tam

182 m.; a mil dalej ku poudnio-

wi, w syncej piknoci swyci

okolic górze „Malanej" (Butter-

berg) (ryc. str. 78), 200 metrów

wysokoci. Na wikszej przestrze-

ni diluwium styka si bezpored-

nio z morzem w pówyspie Sam-

bijskim. Pówysep ten tworzy pra-

wie regularny, wyduony czwo-

robok, zamknity midzy rzekami

Prego i Dejm, zatok Kuro-
sk, Batykiem i zatok Frysk.

Wzgórza jego s znacznie nisze

od Elblskich (najwysze 1 10 m.),

wybrzea natomiast, opadajce

czsto zupenie pionowo, wy- ^

szczerbione gboko, miejscami

zlepione w tward skalist opok,
zasypane z dou wypókanemi
z osadów, olbrzymiemi gazami

narzutowemi, o które z hukiem

rozbijaj si spienione fale, na-

le do najpikniejszych nad Bal-

na
o
o.

11
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tykiem (patrz ryc. na str. 84). Tu i owdzie werajce sie w ld
fale morskie odsoniy tam nawet starsze formacye, na któryci

spoczywa diluwium.

Po za temi dwoma wyskokami diluwialnemi i szerokim pasem

osadów rzecznycti przy ujciu Niemna, cae wybrzee skada si

z piasków^ wymielonycli przez morze i uoonych w dwóch smu-

gach po za sob. Smuga pierwsza, to ostatni dzi skrawek staego

ldu; druga cignie sie dwoma ukami, otwartemi ku pónocnemu

zachodowi, w znacznej odlegoci od ldu i tworzy tak zwane

Fnuieaberg. ',

mierzeje: na zachodzie, od ujcia Wisy do poudniowego cypla

Sambii — Frysk, od pónocnego wybrzea Sambii do Kaj-

pedy fMemel)—Kurosk. Kad mierzeje odgradza od morza za-

toka tej samej co ona nazwy. Kada z nich posiada tylko jeden

otwór u swego koca pónocno-wscliodniego, pierwsza pod Piaw
(Pillau), druga pod Kajped. Mierzeja Pryska nie róni si zasa-

dniczo od scharakteryzowanej ju mierzei Hel, zamykajcej zatok

Puck, przewysza j tylko dugoci (okoo 60 km.). Cignie si

ona niemal równolegle z Avybrzeem. Zatoka Fryska jest bardzo

wazka i pytka. Jej gboko przecitna wynosi 5 metrów. Cz



'^3

i',achodnia, przy ujciu Nogatu, zabagnia sie zupenie lawami pia-

liku i kpami, które coraz wicej utrudniaj eglug. Mierzeja Ku-

I

-oska ma 97 kilometrów dugoci i watia si pod wzgldem sze-

rokoci midzy ^ do 4 km. Piaski morskie osadziy si tam praw-

dopodobnie pierwotnie na wyspach diluwialnych. Przynajmniej

|w poudniowo-zachodniej jej poowie, w okolicy wsi Rositten, znaj-

duje si taka wyspa, wyróniajca si od innych czci mierzei

iurodzajniejszym gruntem, i skutkiem tego gciej zaludniona. Zre-

kzt mierzeja skada si z martwych, przewanie ruchomych pia-

sków. Po stronie pónocno-zachodniej wystaj one niskim grzbie-

tem z morza, wznosz si agod;iie ku wschodowi, dosigaj cz-

;Sto 60 metrów wysokoci i opadaj nagle wystrzpionym nieregu-

larnie brzegiem do zatoki. Podczas wiatru nad ca mierzej

unosz si ogromne oboki lotnego piasku, przebiegaj zatok i, osa-

idzajc si w niej, tworz mielizny. Na mierzei samej piaski znaj-

duj si w nieustannym ruchu, „wdruj" ku wschodowi, zalewaj

powoli zamieszkane osady, oraz rzadkie lasy, rosnce miejscami,

ji niewstrzymanie posuwaj si naprzód ku zatoce (p. rycina na str.73

I

„cmentarz drzew" na wybrzeu Kuroskiem). Kilka miejscowoci

' ulego ju w ten sposób zniszczeniu; w Kunzen piasek, okoo r. 1800,

[dotar do miejscowego kocióka, pokry go zupenie z biegiem lat

i pod koniec wieku XIX posun si tak daleko, e pozostawi poza

sob na powierzchni szcztki zburzonej wityni. Usiowano od-

dawna uchroni si od niszczcej dziaalnoci ruchomych aw,
ale bez powodzenia. Dopiero w czasach ostatnich wynaleziono

rodek skuteczny. Wznosi si wzdu wybrzea morskiego (po

stronie pónocno-zachodniej) gste parkany, które powstrzymuj
piasek; za niemi sadzi si w maych kwadracikach, oparkanionych
i nawiezionych glin, drzewa i krzewy iglaste, zazwyczaj Pinus

silvestris i Pinu montana. W taki sposób unieruchomiono ju zu-

penie niektóre awy i uchroniono od zagady zagroone wioski.

Zatoka Kuroska jest najwiksza i najszersza ze wszystkich, zam-
knitych mierzejami; nie odznacza si jednak, tak samo jak Pryska,

wielk gbokoci, w przeciwiestwie do Gdaskiej. Gboko jej

nie wynosi nigdzie wicej, ni 10 metrów. U swego wylotu, pod Kaj-
ped, zatoka Kuroska wera si, skutkiem dziaalnoci prdu Nie-

mna, coraz wicej w ld i posuwa si co rok O 2 metry ku wscho-
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dowi. egluga na niej, jak wogóle nad wybrzeami Batyku,

a zwaszcza na zatokacli, zamknitych mierzejami, jest podczas bu-

rzy lub mgy poczona z wielkiem niebezpieczestwem, z powodu

licznyci a zmieniajcych swe pooenie mielizn. Dla okrtów

wielkich odgrywa przytem bardzo wan rol ta okoliczno, e
zanurzaj si one zbyt gboko w sodkich wodach, które wype-

niaj zatoki. Na punktach najczciej odwiedzanych i szczególnie

niebezpiecznych, wskazuj eglarzom drog latarnie morskie, wznie-

sione na wysokich wieach tu nad wybrzeem. Zatoka Kuro-
ka posiada ich kilka: u swego poczenia z morzem, w pobliu

Wybrzee Sambijskie w pobliu Warniken.

Kajpedy; na wrzynajcym si ostro w zatok przyldku, naprzeciw

ujcia Niemna (Rus) i pod wspomnian wyej miejscowoci Ro-

sitten. Wana latarnia, przestrzegajca okrty przed zbytniem zbli-

eniem si do wybrzea, znajduje si na pónocno-zachodnim rogu

pówyspu Sambijskiego. Z innych wymienimy: latarni w Piawie,

nad otworem zatoki Kryskiej, pod Frauenburgiem, Tolkemitem i El-

blgiem, w Nowym Porcie (Neufahrwasser) w pobliu Gdaska
(rycina na str. 86); na poudniowo-wschodnim kocu mierzei Hel.

w pobliu miejscowoci Hela; naprzeciw, na staym ldzie pod

Oxhc)ftem; na pónocno-wschodnim wybrzeu mierzei Hel i pod
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Rixhóftem, na pónocnej krawdzi wybrzea, tam, gdzie skrca na-

gie w kierunku poudniowo-wschodnim ku mierzei.

Ukadowi rzecznemu pojezierza nadaje waciwy ciarakter

ta okoliczno, ze dzia wodny oddala sic tam znacznie od wy-

tjrzea, nie znajduje sie w porodku, lecz blizko krawdzi poudnio-

wej i wsciodniej pasma wzgórz i nie tworzy jednolitej linii, lecz

kilka wzów tiydrograficznyci. Skutkiem tego, system rzeczny

pojezierza jest zawikany, i istnieje przeciwiestwo midzy jego

Czci pónocn a poudniow. Rzeki, spywajce ku poudniowi,

nale tylko swemi ródami do pojezierza, i, dc wprost w do-

lin Wisy, Bugu i Narwi, maj prawie wszystkie ten sam kieru-

nek—poudniowo-wsctiodni. S to mianowicie, liczc od wschodu

do zachodu, dopywy Biebrzy: yk i Wisa, dopywy Narwi: Pisa,

Szkwa, Rosoga, Omulew, Orzyc, oraz dopyw Bugu: Wkra. Ostat-

nia, Wkra, róni si swym górnym biegiem od innych, skrca kilka

mil za swem ródem, ukiem otwartym na pónoc, ku zachodowi,

tworzc granic midzy Królestwem Polskiem a Prusami, i nastp-

nie dopiero, opuciwszy lini graniczn, powraca do swego pier-

wotnego kierunku, poudniowo-wschodniego. Niemcy nazywaj
t rzek na swojem terytoryum Neide albo Soldau. Dwie tylko

rzeki, spywajce z pojezierza, wyamuj si zupenie z tego kie-

runku: na wschodzie Biebrza (dopyw Narwi), na zachodzie wspo-

mniana ju wyej Drwca. Obie pyn w kierunku poudniowo-

zachodnim.

Midzy ródami Omulewa, Wkry i Drwcy znajduje si naj-

waniejszy wze hydrograficzny pojezierza Pruskiego w t. zw. gó-

rach Szeskich (Kernsdorfer Berge), midzy Lubaw (Lóbau), Ostró-

d (Osterode), Olsztynkiem (Hohenstein) i Niborkiem (Neiden-

burg). Mniej wicej w porodku tej wyyny, w pobliu róde
Wkry, znajduje si pamitna bitw z r. 1410 miejscowo Tannen-

berg. Z tej grupy wzgórz spywa wiksza poowa rzek pojezie-

rza Pruskiego; oprócz wymienionych ju: ku zachodowi do Wi-
sy—Osa, ku pónocy, do morza—Pasarga, ku pónocnemu wscho-

dowi do Pregoy—yna (Alle). Pasarga wpada poniej Bruns-

bergi do zatoki Kryskiej, yna, najwiksza z zachodnich rzek po-

jezierza, czy si pod Welaw (Wehlau) z Prego. Otrzymuje

ona po stronie wschodniej kilka maych dopywów z grupy wieJ-
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kich jezior mazurskich. Jeziora te stanowi drugi wt^ze hydrogra-

ficzny pojezierza Pruskiego. Z rzek ju wymienionych, maj tam

swoje róda yk i Pisa; ku póhiocnemu zachodowi spywaj do

yny: Guber, Omet i winia (Schweine), a ku pónocy Wq-
gorapa (Angerap), naleca tak samo, jak yna, do systemu

Pregoy. Pregoa (Pregel) jest najwiksz rzek pojezierza Prus-

kiego. Powstaje ona ze zlewiska czterech strumieni, z których

jeden, Wegorapa, wypywa z jezior mazurskich, a mianowicie je-

ziora Mamry, a trzy: Rominta, Pisai Wystru (Inster), z pónocno-

wschodniej grupy wzgórz pojezierza. ródo Rominty znajduje

Latarnia morska w Nowym Porcie.

sie W okolicy Przerosa, nad granic Królestwa Polskiego i Prus;

Pisy—w jeziorze Wisztynieckiem,pooonem I74m. nad powierzch-

ni morza, Wystruci—w bagnach u pónocnego stoku wzgórz. Ro-

mita czy sie z Pis pod Gbinem (Gumbinnen), z Wegorapa powy-

ej miasta Wystru (Insterburg). Pod samem miastem Wystru
wpada do wspólnego oyska trzech poczonych rzek strumie
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Wystru. Punkt ten znajduje si ju tylko 12 metrów ponad po-

ziomem morza. Odtd rzeka ma nazw Pregoy i pynie leniwo

ku zachodowi, przyjmuje pod Welaw yn, która dorównywa
jej zupenie obfitoci wód, i wpada poniej Królewca do zatoki

Kuroskiej. Okolica, w której powstaj Rominta, Pisa i Wystru,

jest trzecim wzem tiydrograficznym pojezierza. Rozciodz si

std wiksze i mniejsze strumienie na wszystkie strony. Oprócz

wymienionych! ju, ku zacliodowi spywa do Wgorapy Godapa,

ku poudniowi Biebrza. ku pónocnemu wscliodowi do Niemna

Czarna Hacza, ku pónocy do Niemna Szeszupa, z swemi licznemi

dopywami. Liczne mae strumyki pomijamy. Wypywaj one

prawie wszystkie z jezior, które pokrywaj gst sieci ca oko-

lic. Niemen naley do pojezierza Pruskiego tylko jako jego gra-

nica pónocna i wsctiodnia. Ciarakterystyka tej rzeki i jej dopy-
wów znajdzie si na innem miejscu. Tutaj wspomnimy tylko o jej

ujciu'). Niemen przypomina swym dolnym biegiem pod niejednym

wzgldem Wis. Przepynwszy kilka mil na terytoryum prus-

kiem i przyjwszy z poudnia Szeszup, a z pónocy Jur z Szeszu-

w, wstpuje on w szerok nizin aluwialn i niebawem rozdziela

si poza miastem Tyl (Tilsit) na dwa ramiona, tworzc delt.

Rami gówne pynie pod nazw Rus w kierunku pónocno-zacio-

dnim i, wysawszy przez niziny jeszcze kilka odnóg do morza,

wpada do zatoki Kuroskiej w pobliu miasteczka Russ, drugie za,

pod nazw Gilia (Gilge), skrca ukiem, otwartym na poudnie, ku

poudniowemu zacliodowi, czy si tu przy ujciu kanaem Frie-

dricisgraben i rzek Dejm z Prego i wpada do zatoki pod miej-

scowoci Gilge. Nizina Niemna skada si, tak samo, jak nizina

Wisy, z osadów rzecznycli, wystajcycti tylko 5 metrów nad po-

wierzclini morza, i jest bardzo urodzajna, ale z powodu braku ka-

naów i tam w znacznej czci zabagniona i zaniedbana.

O Zaznaczamy przy tej sposobnoci, e mapka, umieszczona na str. 68—9, jest

na tern miejscu bardzo niedokadna i daje mylny obraz stosunków wodnych. Midzy
innemi Szeszupa tworzy na kilkumilowej przestrzeni granic midzy Królestwem Pol-

skiem a Prusami. Szeszuwa nie wpada do Niemna, lecz jest dopywem rzeki Jura, której

ujcie znajduje si naprzeciw ujcia Szeszupy. Przestawiono te nazwy zatok: Kuro-
skiej i Fryskiej. Zatoka nad ujciem Niemna nazywa si Kurosk, a nad ujciami No-

gatu, Pasargi i Pregoy—Frysk. Map dokadniejsz podamy przy szczegóowym opi-

sie Prus Wschodnicti.
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Wikszacz rzek, spywajcych z pojezierza Pruskiego, czer-

pie swe wody z jezior, zapeniajcych w wielkiej obfitoci kotliny

poudniowej i wschodniej czci pasma Batyckiego. W pobliu

morza znajduje sie tylko jedno wiksze, a mianowicie wspomniane

ju kilkakrotnie jezioro Druzno (Drausensee) w okolicy Elblga.

Jeziora, lece poród wzgórz, znajduj si na znacznej wysokoci

ponad poziomem morza, przyczem wyniesienie ich zwiksza si

wogólnoci ku wschodowi. Grupa jezior wschodnich (Jezierzyce

(Geserich), Miomynu (Liebensmiihl), Drwckie albo Ostródzkie

(Drewenzsee) i ssiednie) znajduje si na wysokoci 95— 100 me-

trów, grupa rodkowa jezior mazurskich, od jez. Mamry (Mauersee)

poza niardwy (Spirdingsee), na wysokoci 117 m. Pooone dalej

ku wschodowi jezioro Lamiady wznosi si 125 m., ckie 130 m.

ponad poziom morza. Najwyej le jeziora w gub. Suwalskiej:

Wisztynieckie 174 m., Wigry przeszo 200 m. Znajduj si jednak

pojedyncze wysze jeziora take w porodku pasma. Gboko
ich jest nierówna; w^aha si midzy kilkunastu a kilkudziesiciu me-

trami. Najwiksze znajduj si w grupie mazurskiej. S to je-

ziora niardwy (Spirdingsee) i Mamry (Mauersee). Pierwsze wy-

penia ogromn kotlin, zblion ksztatem do owalu, wystrzpio-

nego i obcitego po stronie pónocnej, cignie si dwie mile ze

wschodu na zachód i bhzko i| mih z poudnia ku pónocy. Po-

wierzchnia jego obejmuje przeszo dwie mile kwadratowe. Nie-

spena dwie mile kwadratowe zalewa jezioro Mamry. Ma ono

ksztat nieregularnego stojcego krzya i skada si z 4 jezior pó-

milowych. Pónocne z nich nazywa si Mamry Wgoborskie (Mau-

ersee), wschodnie Dargejmy (Dargeinensee), zachodnie jez. Dobskie

(Dobischesee), poudniowe Kisajno (Lótzener Kisainsee). Z ostat-

ni czci jeziora Mamry czy si wielkie jezioro Niewocin albo

Lewenciskie (Lewentinsee), obejmujce pó mili kwadratowej.

Nie ustpuj mu pod wzgldem wielkoci: jezioro Wigry w po-

bliu Suwak, rozlewajce si na obszarze 20,9 wiorst kwadrato-

wych (niespena pó mili), a na zachodzie, midzy ródami Liwny
i Ossy z jednej, a Drwcy z drugiej strony, wyduone nieregular-

nie jezioro Jezierzyce (Geserichsee), trzy mile dugie, a miejscami

do pó mih szerokie. Inne, jak j. Druzno, pod Elblgiem, Warsz

na pónocy od Jasborka (Johannesburg), Selment i Lamiady, na
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poudniu i na pónocy od EtlvU (Lyclv), Rajgrodzlcie, na granicy,

w pobliu miasta Rajgród w Kr. Polsliiem, Wisztynieclcie pod Wisz-

tycem, na granicy Prus i gub. Suwalsl^iej, s ju znacznie mniej-

sze. Jezior maych i rednicti, od ^— lo l^ilometrów j^wadrato-

wycti rozlegoci, s tysice; w samej gubernii Suwalskiej, na wscho-

dniem pograniczu Pojezierza, jest icli, wedug „Sown. Geogr.",

okoo 500. Nie podalimy umylnie rozmiarów wymienionych

wielkich jezior w cyfrach szczegóowych, poniewa z jednej strony

pomiary s niepewne (take na terytoryum pruskiem), z drugiej za,

r.

z piasezystych okolic jeziora eba.

przestrze, zalana wod, zmniejsza si nieustannie, niekiedy nagle,

skutkiem spywania jezior i ich zarastania. Proces ten, trwajcy

ju od niepamitnych czasów, sprawia, e naokoo jezior i midzy
niemi tworz si rozlege torfowiska, a miejscami wyaniaj si

smugi wymytej gliny marglowej, które niebawem, z powodu swej

yznoci, zamieniaj si na urodzajne, starannie uprawiane pola.

Na wzgórzach, otaczajcych kotliny jezior, rosn wspaniae lasy,

przewanie iglaste, opadajce krawdziami czsto do samego zwier-

ciada wód. To cise poczenie wyniosych wzgórz, poprzerzyna-

nych gbokiemi jarami, ogromnych, niemal dziewiczych lasów,

12
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i rozlegych przestrzeni wodnych, nadaje krajowi szczególne(

uroku dzikiej, ponurej piknoci. Piknoci krajobrazu syi

zwaszcza okolica midzy jeziorami Mamry i niardwy. Jest to"

tak zwana „Szwajcarya Mazurska", odwiedzana chtnie i czsto

przez turystów niemieckich. Nadzwyczajna obfito jezior, cz-
cych si ze sob bezporednio, moczarów i torfowisk, utrudnia tam

bardzo komunikacy ldow i zmusza do powszechnego uywania
drogi wodnej. Zwizek midzy jeziorami, oddzielonemi od siebie

smug ldu, stanowi liczne kanay, przeprowadzone najczciej

oyskami strumyków, rzadziej wprost przez moczary. Dziki te-

mu poczeniu, mona z jezior poudniowych, znajdujcych si

w okolicach, Jasborka, dosta si wygodnie przez niardwy i Nie-

gocin do jeziora Mamry. Jeziora poudniowo-w^schodnie: Selment,

ckie i Lamiady nie s jeszcze ze sob poczone. Najlepsz je-

dnak komunikacj wodn posiada cz zachodnia pojezierza,

dziki wielkim i dugim kanaem, które cz jeziora, lece w gbi
kraju, ze sob i z morzem. Punktem rodkowym jest tam mae
jezioro Miomynu (Liebesmiihl). Posiada ono wygodny zwizek

z jednej strony z jeziorem Drwckiem, z drugiej z Jezierzycami, na

pónocy za czy si za pomoc kanaów z jeziorem Druzno, No-

gatem i zatok Frysk. Zwizek midzy wielkiemi jeziorami ma-

zurskiemi jest, po wikszej czci, naturalny,—kanay s tam do
liczne, ale niewielkie; midzy jeziorami zachodniemi a zatok Fry-

sk natomiast sztuczny. „Szwajcarya Mazurska" zawdzicza udo-

skonalenie swych dróg wodnych gównie piknoci swoich okolic

i ruchowi turystów, pónocno-zachodnia cz pojezierza za—uro-

dzajnoci gleby, rozwojowi rolnictwa i poczonego z niem prze-

mysu.
Gleha pasma Batyckiego naley wogólnoci, jak zaznaczylimy

ju wyej, do gorszych. Zarówno na pojezierzu Pomorskiem, na

caej przestrzeni od Odry do Wisy i od Batyku do Noteci, jak

i w rodkowej czci pojezierza Pruskiego, od zatoki Fryskiej do

poudniowej krawdzi wzgórz i od Pregoy do górnej Drwcy—
przewaaj jaowe piaski, pokryte lasami sosnowemi i nadajce si

(nawet nie wszdzie) tylko do uprawy owsa, yta i kartofli, oraz

mokre torfowiska, zamienione miejscami z wielkim trudem na zie-

mi uprawn. Po lewej stronie Wisy znajduj si grunta lepsze
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tylko w kcie poudniowo-wschodnim miedzy doln Brd i Note-

ci, oraz w okolicy Pucka. Po lewej stronie s znacznie wiksze

obszary ziemi urodzajnej. Takie rozlege pustkowia, nie nadajce

sie prawie wcale do uprawy, jakiemi s lasy Tucliolskie, okolice Lau-

enburga i Bytowa, lub szeroki pas wybrzea nad jeziorem eba (ryc.

str. 89), mona znale na pojezierzu Pruskiem tylko w moczaracti

nad zatok Kurosk. Wielka „Puszcza Jasborska" miedzy jezio-

rami niardwy a granic Kr. Polskiego, jest tylko pokryta lasem,

ale posiada ziemie nie najgorsz. Wewntrz kraju, w okrelonej

wyej czci rodkowej pojezierza, mona te spotka miejscami

wyspy urodzajne, nadajce sie nawet do uprawy pszenicy. Caa
za cze zaciodnia, midzy doln Drwc a morzem, i Wis
a górn Drwc i kanaem, czcym jeziora zaciodnie z zatok
Krysk, odznacza si gleb dobr. Obszar ten obejmuje star zie-

mi Ctiemisk oraz Pomezani i czy si na pónocnym zaclio-

dzie z uawami w nizinie Wisy. Nizina ta jest najurodzajniejsz

czci caego obszaru. Nizina przy ujciu Niemna nie ustpuje

jej pod wzgldem dobroci gleby, ale nie jest jeszcze dostatecznie

skanalizowana i brak jej jeszcze wiele do tego rozwoju, którym za-

dziwiaj uawy nadwilaskie.

Fodów mineraliiijcli pojezierze Pomorskie i Pruskie, z powodu
gruboci osadów diluwialnyci, pokrywajcycti starsze formacye

geologiczne, nie posiada. Na zaciodzie tylko, przy ujciu Odry,

wystpuje na powierzchni kreda. W poudniowej czci pojezie-

rza Pruskiego istniej pokady wgla brunatnego, dotd zaniedbane

prawie zupenie. Jedyn kopalin, oprócz torfu, jest bursztyn.

Wydobywaj go z ziemi, czciej wyawiaj z morza, zwaszcza
na wybrzeu Sambijskiem.

Pod wzgldem klimatycznym pojezierza nie róni si zasad-

niczo od W. Ks. Poznaskiego i Szlska. Podamy wic ogóln
charakterystyk stosunków klimatycznych na caym obszarze ziem

polskich w Prusach na kocu tego rozdziau.

B. Dolina Warty i Noteci. Jeeli z pojezierza Pomorskiego

zwrócimy si ku poudniowi i przekroczymy Note, to wstpimy
w kraj, rónicy si znacznie od omawianego powyej,— z po-

wierzchni lekko falist, na której wyjtkowo tylko zarysowuj si
wiksze wzniesienia, miejscami zupenie równy, z rzeczkami, py-
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ncemi leniwie w zabagnionych i pytkich oyskach, dugiemi

smugami k niskich i zaronitych bujnie moczarów i maemi
a licznemi skrawkami lasów wród pól rozlegych i starannie upra-

wionych. Jest to cze wielkiej doliny starych oysk rzecznych,

któr scharakteryzowalimy ju ogólnikowo w uwagach wstpnych
tego rozdziau. Wycinek z tej wielkiej caoci, nalecy do

ziem polskich w Prusach, mona okreli jako dolin Warty i No-

teci. Posiada on na trzech stronach granic naturaln: na pónocy
siga do pojezierza Pomorskiego, na zachodzie do Odry, na poud-

niu do krawdzi wyyny Szlskiej w okolicacli Baryczy. Na wscho-

dzie granicy naturalnej niema; istnieje tylko granica polityczna, ci-

gnca si krt, zaman ku zachodowi lini, przez bagna Bacho-

rzy i jezioro Gopto ku ujciu Prosny, a nastpnie nad Prosn a
do jej kolana, powyej Bolesawia. Po za t granic pylityczn

nizina Warty siga jeszcze daleko w gb Królestwa Polskiego, a
do ostatnich wylotów wyyny maopolskiej, po prawej stronie

Warty, i czy si z nizin Pilicy. Tutaj zajmiemy si tylko t jej

czci, która naley do ziem polskich w Prusach, a mianow^icie

do W. Ks. Poznaskiego. Obszar ten tworzy bardzo niskie pas-

kowzgórze, urozmaicone pasmami pagórków, cigncych si gów-
nie nad brzegami rzek i opadajce zwolna zarówno z pónocy, jak

i z poudnia ku rodkowi, a w caoci swej ze wschodu na zachód.

Wzgórza pónocne, cignce si nad Noteci, stanowi niejako dal-

szy cig wzgórz pojezierza Pomorskiego, ostatni krawd skali-

stego podoa, na którem uoyy si osady diluwialne. Miejscami

spotykamy tam jeszcze stosunkow^o znaczne wyniosoci, w okoli-

cach Chodzie (po niem. Kolmar) 191 m., na pónoc od Kcyni

(Exin) 162 i 136, pod abiszynem 152 m. Ta grupa wzgórz cig-

nie si w kierunku poudniowo-wschodnim, ku Gnieznu i Trzeme-
sznu. Pod Trzemesznem najwysze wzgórze wznosi si 141, pod
Gnieznem 127 m. nad poziom morza. Kt pónocno-zachodni ma
wzgórza nisze: pod Bydgoszcz 101, pod Inowrocawiem 109 m.

Po za Gnieznem i Trzemesznem wzgórza zniaj si ku poudnio-

wemu wschodowi: pod Witkowem mamy ju tylko 113, pod Wrze-
ni 100, pod Miosawiem 90 metrów. Ku Poznaniowi natomiast

pasmo wyyn zatrzymuje sw dotychczasowwysoko i przekracza

Warte. Najwysze wzgórze na prawym brzegu Warty, w pobliu
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Owisk, ma 143, naprzeciw, po lewej stronie rzeki, pod Zotnikami,

154 m. wysokoci. Na poudniu wkraczaj w dolin wzgórza wy-

yny Szlskiej. Nale do niej zupenie jeszcze poudniowe po-

wiaty W. Ks. Poznaskiego, a do róde Baryczy. Wysoko
przecitna wynosi tam okoo 200 m., pojedyncze wzgórza wznosz
si do 247 m., pod Ostrzeszowem (Sctiildberg). Po pónocnej stronie

Baryczy wzgórza nie dosigaj ju nigdzie 200 m., wznosz si

rzadko ponad 150, ale powierzchnia nie opada w czci wschodniej

nigdzie poniej 100 m. Natomiast bardzo widoczne jest opadanie

terenu ku zachodowi, zarówno po lewej, jak i po prawej stronie

Warty. Na pónocy z wyyn, pod Gnieznem, Trzemesznem i Kcy-

ni, schodzimy niebawem do 100 m. w okolicach Wgrowca, 71

pod Ryczywoem, 56 pod Pik; na poudniu pod Ostrowem wzgó-

rza dosigaj 186 m., pod Dolskiem 149, pod Mosin 132, pod Gro-

dziskiem nizina opada ju do 85, Wolsztynem 63, Babimostem, nad

granic brandenbursk, 59 m. Pojedyncze wzgórza rzadko tylko

wznosz sie ponad 100 m. nad poziom morza. Mimo bardzo ma-

ego urozmaicenia powierzchni, niektóre okolice, w których wzgó-

rza zbliaj sic bezporednio do oysk rzek, jak pod Mosin, lub

otaczaj jeziora, jak pod Gnieznem i Trzemesznem, odznaczaj si
piknoci krajobrazu. Zwaszcza Mosina jest z tego powodu ulu-

bionym celem wycieczek, i wobec namitnoci Niemców do two-

rzenia rozmaitych „Szwajcaryi" w miniaturze, moe doczeka si
jeszcze nazwy „Szwajcaryi Poznaskiej".

, : .

Kraj, pooony tak nisko, przez który niegdy 'przepyway
fale olbrzymiej, szeroko rozgazionej Wisy, i dzi jeszcze odznacza

si znaczn obfitoci wód, jakkolwiek po zwróceniu si Wisy ku pó-
nocy, skutkiem wytrzebienia lasów, spynicia i zaronicia jezior,

oraz skanalizowania moczarów, utraci ju bardzo wiele ze swego

pierwotnego charakteru.- Jeszcze w czasach historycznych, prawie

poowa dzisiejszego W. Ks. Poznaskiego bya pokryta wod, w po-

staci szeroko rozlanych rzek, obszernych jezior i olbrzymich, nie-

dostpnych bagien. Zwaszcza bagien bya obfito wielka. Ci-
gny si one smug milowej, a miejscami i kilkumilowej, szerokoci

po obu stronach Noteci, sigajc na wschodzie a do Brdy, i -
czyy si na poudniowym wschodzie, w okolicach Gopa, z wiel-

kiem bagniskiem Bachorzy. Druga wielka, bez porównania jeszcze
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szersza, smuga moczarów cigna si przez poudniow cz
kraju, nad Wart, w jej biegu ku zaciodowi, od Koa do remu,
i rozszerzajc si za kolanem Warty pod remem, wypeniaa
prawie cay kt poudniowo-zaciodni kraju. rodowiskiem tych

bagien bya z jednej strony Mogilnica, z drugiej, rozpadajca sic

na dziesitki leniwycti strumyków, Obra. Za porednictwem Obry
moczary te czyy si z rozlegtemi bagnami Baryczy i jej dopy-
wów: Polskiej i Szlskiej Kopanicy, oraz ,^Orli. Obecnie z tego,

Jezioro Trzeraeszeskie.

W przyblieniu 200 milowego, obszaru bagien, istniej tylko szcztki

w postaci zaronitycli przewanie olszyn trzsawisk nad wymie-

nionemi rzekami; reszta zamienia si na rozlege ki, a miejscami

nawet na rol orn. Zmniejszyy si take bardzo jeziora, z tej sa-

mej przyczyny, dla której zanikny moczary. Z Gopa, które nie-

gdy, jeszcze w czasacli historycznyci, zalewao ogromn prze-

strze, czyo si z jednej 'strony bezporednio z Wis, z drugiej

z Noteci, z trzeciej z Wart (pomidzy Koem a Koninem), pozo-
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stay tylko strz(?py, w postaci dzisiejszego wyduonego Gopa (ryc.

str.94) i lecy chi w jego przedueniu ku poudniowi jezior w Króle-

stwie Polskiem: Skulskiego, Broniszewskiego, leszyskiego, Gosa-

wickiego i innycti mniejszyci. Jak daleko sigao dawne Gopo ku za-

chodowi, tego dzi ju rozstrzygn niepodobna. Zwizek jego z Wi-

s i Wart zosta przerwany zupenie. Stan dawny oznaczaj dzi

jeszcze na pónocy bagna i kana Bactiorzy, a na poudniu moczary,

Krajobraz l okolic Wenecyi (pod Giiifznem).

cignce si od wymienionycti jezior ku Warcie. Pomimo swego
znacznego zmniejszenia, Gopo pozostao najwiekszem z jezior, tego

kraju. Cignie si ono na przestrzeni 30 kilometrów z pónocy na

poudnie i docliodzi do 4 km. szerokoci. Z innych wikszych
wymienimy: w czci pónocno-wschodniej jezioro graniczne Po-

widzkie (Giwartowskie) i Skorzciskie (na linii od Gopa do
Wrzeni), Trzemeszeskie, Wiecanowskie (pod Mogilnem), wzkie,

13
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ale dugoci dorównywajce niemal Gopu, Triskie, pr^ez które

przepywa Note, Zniskie, Rogowskie. Bardzo liczne s w tej

okolicy jeziora mae, obejmujce kilka lub kilkanaciewók. W rod-

kow^ej czci kraju jezior wikszych wcale niema. Najwiksze sto-

sunkow^o znajduje sie pod Strykowem (miedzy Opalenic i Mosin)

i pod Bninem (na pónocny wsciód od remu). Liczne nato-

miast jeziora redniej wielkoci pozostay w zachodniej czci kraju.

nad Wart (midzy Poznaniem, Obornikami i Skwierzyn) i w do-

rzeczu, Obry. Do wikszych nale Zbszyskie i Wolsztyskie.

Wreszcie istnieje grupa mniejszych jezior w okolicy róde Baryczy,

midzy Ostrowem i Ostrzeszowem.

Ukad rzeczny kraju jest prosty i jednostajny. Wobec agod-

nego pochylania si powierzchni ku zachodowi, wszystkie waniej-

sze rzeki (Note, Warta, Obra i Barycz) pyn w tym samym kie-

runku. Inny kierunek maj tylko mniejsze dopywy i rzeki gra-

niczne. Wisa, która niegdy bya gówn rzek tego kraju, obec-

nie dotyka tylko jego granicy pónocno-wschodniej, na przestrzeni

6 mil. Nie otrzymuje ona z tej niziny adnego wikszego dopywu,

tylko ma strug, zwan Rzek Zielon, której róda znajduj si

w pobliu wsi Dbrówki, na linii midzy Inowrocawiem a Byd-

goszcz, naprzeciw wygitego ostro ku wschodowi kolana Noteci.

Gówne oysko dolnej Wisy z epoki lodowej zajmuje obecnie No-

te. Wypywa ona pod nazw Mtwy z Gopla (niektórzy geogra-

fowie uwaaj za jej ródo odpyw jezior Skorzeciskiego i Kamie-

nieckiego), przepywa dugie jezioro Triskie i lece w jego prze-

dueniu mniejsze Mielno, zwraca si nastpnie ku zachodowi, a po

za jeziorem Barciskiem ku pónocnemu wschodowi. Za abiszy-

ner Note zblia si na odlego niespena 2 mil do Wisy i praw-j

dopodobnie czya si z ni niegdy bagnami i spywajc z nich

Rzek Zielon. Obecnie zwizku adnego niema. Note zwraca

si za abiszynem bardzo ostrym ukiem ku pónocnemu zacho-

dowi i, spotkawszy si pod Naklem z poudniow krawdzi wy-

yny Batyckiej^ pynie odtd wzdu niej, w kierunku wschodnim.

Wyamuje si z niego dopiero za Ujciem (nad ujciem rzeki Gdy)

.

i zwraca si ku poudniowi; Powraca jednak do niego pod Czarn-

kowem i zatrzymuje kierunek zachodni a do swego ujcia do."

Warty, pod Santokiem. Jest ona spawna na caej przestrzeni..
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od Gopa do ujcia.; dla statków wikszych (125 tonri) od Naka.

Pod teme miastem czy sie ona z kanaem Bydgoskim, a za jego

porednictwem z Brd i Wis. Spadek jej jest nieznaczny (pod

Nad Cybinij. (pod Poznaniem).

Pokoci uwyjcia jeziora Tflskiego 75, pod Nakem 57, pod San-

tokiem 20 m.). Otrzymuje ona wiksze dopywy . tylko prawej

strony, z pojezierza Pomorskiego, mianowicie a: obonke, Gdi^
(Kuddow) i Draw (Drag). Spawn jest z riici tylko Drawa na-
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przestrzeni 4-milowej. Dopywy z lewej strony s malekie. Warta

przepywa ^raj, Ictóry nas tu zajmuje, tylko swym biegiem dolnym,

od Pyzdr do Skwierzyny (Sciwerin). Powstaje ona na wyynie
Maopolskiej i pynie bardzo krtem oyskiem pocztkowo wród
wzgórz, nastpnie w szerokiej dolinie ku pónocy, a do Koa. Tam
zwraca si ku zaciodowi, przecina granic za Pyzdrami i zatrzy-

muje swój kierunek zaciodni do remu. Od remu do Murowa-
nej Goliny pynie przez Mosin i Pozna ku pónocy, nastpnie

skrca agodnym ukiem znowu ku zaciodowi, przyjmuje na krót-

kiej przestrzeni, midzy Skwierzyn i Santokiem, po raz trzeci kie-

runek pónocny i, powróciwszy do zaciodniego kierunku, wpada
pod Kistrzynem, w prowincyi Brandenburskiej, do Odry. Spadek

jej w górnym biegu jest do silny, w dolnym niewielki. Poziom
wody wynosi nad granic W. Ks. Poznaskiego 70, pod remem
60, Poznaniem 51, Skwierzyn 23, Santokiem 20, Kistrzynem 13 m.

Jest spawna dla rednicti statków na caej przestrzeni w W. Ks.

Poznaskiem. Dopywy jej po prawej stronie s mae. Do wik-
szyci nale: Ner w Królestwie Polskiem (ujcie powyej Koa),

Wrzenia, powstajca w okolicacti Gniezna (ujcie powyej Pyzdr)

i Wena, wypywajca z jezior midzy Gnieznem a Trzemesznem
(ujcie pod Obornikami). Pod Poznaniem wpadaj do Warty dwie

mae strugi: Cybina i Gówna. Wiksze s lewe dopywy Warty.

Najwikszy z nici, Prosn, pynie w kierunku pónocnym, tworzc
granic midzy Królestwem Polskiem a Szlskiem i W. Ks. Pozna-
skiem. Tylko pod Kaliszem granica oddala si na maej przestrzeni

od rzeki, ku zaciodowi. Obra stanowi w swym stanie teraniej-

szym sie kanaów, cigncyci si w rozmaityci kierunkacli wród
bagien i k niskici. Powstaje ona na niewyranym dziale wod-
nym w poudniowo-wschodniej czci kraju, w pobliu Komina
i pynie jako samodzielna rzeka w kierunku poudniowo-zaciod-

nim, ku Odrze. Z moczarów tyci wydobywaj si ostatecznie

dwie rzeki. Jedna z nici wpada pod nazw Zgniej Obry do Odry,

w pobliu miejscowoci Tschirzig, druga zwraca si ku pónocy,

przepywa szereg jezior: Ciobienickie, Zbszyskie i Trzcielskie,

i uciodzi pod Skwierzyn do Warty. Jest ona spawna od Zb-
szynia a do ujcia. Jeden z kanaów obrzaskici czy j z Wart?

pod Mosin, przyjwszy spywajc z pónocnego zactiodu Mogi-
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1'nice. Barycz naley tylko swemi ródami do W. Ks. Pozna-

skiego. Tworzy ona poudniow granic niziny. Powstaje

na bardzo niewyranym dziale wodnym w pobliu Prosny, pod

Ostrowem, pynie w bagnaci ku zachodowi i, przyjwszy po pra-

wej stronie Orl, uchodzi do Odry przy kolanie, powyej Gogowy.

Gleha doliny Warty i Noteci odznacza si wielk rónorod-

noci. Wogólnoci niziny posiadaj gleb urodzajn, wyyny za
skadaj si z mniej lub wicej jaowych, niekiedy lotnych piasków,

Góry Olbrzymie. Schneekoppe.

oraz gliny czerwonej, z wielk domieszk przewanie drobnych

gazów narzutowych. Te piaski i gliny zajmuj wiksz poow
kraju i tworz dwa pasy, cignce si midzy Wart i Noteci
i wzdu Obry i czce si ze sob na zachodzie, nad granic bran-

denbursk. Najlepsz gleb posiada równina w pónocno-wschod-
niej czci kraju, w pobliu Gopa. S to t. zw. Kujawy. Spoty-

kamy tam czarnoziem, który powsta ze szcztków gnijcej przez

dugie wieki rolinnoci. Bardzo urodzajna jest takedolina Warty,
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wypeniona glina ót, oraz dolina Obry, o ile zostaa zupenie

osuszona. Pooone niej czci doliny nadobrzaskiej, oraz caa
dolin Noteci, które nie nadaj si do uprawy zboa', zostay za-

mienione na yzne ki. Tylko na miejscaci najniszycti- lub nie-

dostatecznie skanalizowanych, zarówno niad temi dwoma rzekami;

jak i w pobliu Gopa, nad Bachorza i w- pónocno-zachodniej czc-

.ci kraju, w pobliu Obrzycka, wreszcie nad -Baf-ycz; pozostay

dotd grzezkie moczary.

z gór Ileusfheuer. Labirynt piaskowcowy ['oJ Adei>bacheni.

W phdi/ mineralim W. Ks. Poznaskie jest tak samo ubogie,

jak pojezierze Pruskie i Pomorskie. Posiada ono tylko rudy botne^

nie wyzyskiwane od dziesitek lat wcale, z powodu swej maej
wydajnoci, sól i gips w Inowrocawiu i wapno, wydobywan
zwaszcza w okolicach Barcina, nad Noteci. Obfitsze s kopaliny

pochodzenia rolinnego. Nad Wart znajduj sie znaczne pokady
wgla brunatnego, w pónocnej czci kraju bursztyn, naniesiony;

prawdopodobnie przez rzeki, a wreszcie w nizinach torf w wiel-/
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kiej obfitoci. Z tych trzech kopalin wydobywaj w wielkiej iloci

tylko torf. Pokady wgla brunatnego s dotd zaniedbane pra-

wie zupenie z powodu blizkoci Szlska. który dostarcza krajowi

tanich a dobrych wgli kamiennych. Wydobywanie bursztynu

nie opaca sie wcale.

C- Wyyna i zatoka Szlska. Po stronie poudniowej krainy

wielkich dolin, których czci jest dolina Warty i Noteci, cignie

sie z poudniowego wsciodu ku pónocnemu zachodowi pasmo
wzgórz, zwane Graniznem, w tern zrozumieniu, e stanowi ono

poudniow, graniczn cze wielkiej niziny. Skada sie ono tak

samo, jak pasmo Batyckie, w czci z piasków diluwialnych,, gliny

i gazów narzutowych, jest od niego na ogó wysze, ale poniewa
spoczywa na wyszej podstawie, opada agodniej na wszystkie

stronyi jest mniej rozdarte gbokiemi dolinami, nie nadaje ono

krajowi tak górzystego charakteru, jaki posiadaj pojezierza nad-

batyckie. Nie dotyka ono wszdzie do stoków gór skahstych, które

zamykaj z poudnia nizin, lecz pozostawia miejscami pomidzy
sob a niemi wzkie doliny, zwane „latokami". S to: na wscho-

dzie zatoka Podkarpacka (w dolinie Wisy i Sanu), w porodku
zatoka Szlska {w dolinie Odry), na zachodzie zatoka Sask*a (w do-

linie Elby).

Do ziem, zamieszkanych przez Polaków w Prusach, naley
tylko cze wschodnia wyyny i zatoki Szlskiej. Nie mogc je-

dnak rozrywa caoci geograficznej, musimy przyjrze sie bfiej

caemu obszarow^i i powici take kilka uwag systemowi gór,

które wpraw^dzie nie nale do tego obszaru, ale ograniczaj go

z poudnia i sigaj w gb jego pojedyczemi odnogami i szczy-

tami. Góry te nosz w^spóln nazw „Sudetów" i stanowi cz
pónocnego w^au Czeskiego. Nie tworz one jednak ani wraz

z niemi, ani same w sobie, caoci organicznej, ecz skadaj sic

z kilku czcych si ze sob grup rozmaitego pochodzenia, budowy
i skadu geologicznego. Sigaj one od Nisy uyckiej na zacho-

dzie, do Odry i Beczwy (na Morawach) na wschodzie. Cz za-

chodnia jest najwysza i nosi nazw „Gór Olbrzymich". Cign
si'one kilkoma, zronitemi ze sob, pasmami od róde Nisy u-
yckiej do róde Bobru. Grupa zachodnia posiada Avasn nazw
„Grzebienia Izerskiego" (Iserkamm). Najwyszy jej szczyt (Tafel-
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fichte) wznosi si 1,123 ^- ^^^ poziom morza. Znacznie wysze
s waciwe góry Olbrzymie, skadajce si z równolegycti grzbie-

tów : czeslciego i pruslciego. Czeski docliodzi w Kessekoppe do

1,426, pruski w Scineekopp2 (ryc. str. 011) do 1,605 metrów wyso-

koci. Po stronie pónocnej tego podwójnego pasma cign si,

równolege do nich,

oddzielone dolin Bo-

bru, daleko ju nisze

(do 730 m.) Góry Kac-

baciu. rodkowa
czQ Sudetów, siga-

jca od róde Bobru

do róde Nizy Kadz-

kiej, skada si z icz-

nyci grup rozmaitej

formacy i. S one

znacznie nisze od

Gór Olbrzymici. Na
pónocnym zaciodzie,

w przedueniu Gór
Kacbacliu, cign si

od Bystrzycy do Nisy

Kadzkiej, Góry S o-

wie, z najwyszym
szczytem „Wysok
Sow" (1,014 ni-)»

a w ici przedueniu

pasmo Gór Reicien-

steinu. Od tyci dwócli

pasm oddziela dolina

Kadzka podwójny

grzbiet poudniowy

,

zwany „Habelschwerter" i „Adler Gebirge". Dolina ta jest zamknita

na zaciodzie górami „Heuscieuer" (ryc. str. 102, 104 i 105), two-

rzcemi labirynt, dziwacznie wyszczerbionych! przez wody pynce,
ska piaskowcdwyci, na wschodzie za „Górami nienemi". Góry

Reichenstein i niene nale ju do trzeciej grupy Sudetów, do

z gór Heuseheuer. Labirynt pod Adersbacliem.
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[JesioniJca (Mahrisches Gesenke), który siga w dw0.ch grupach od

[Nisy Kadzkiej do Odry i Beczwy. Pasmo gówne cignie sie od

Igor Sowich ku poudniowemu wschodowi, jako góry Reichensteinu,

[nastpnie „Góry niene", wreszcie pasmo Dziadka (Altvater), a na-

stpnie skrca nagle pod prostym ktem ku poudniowemu zacho-

dowi. Pasmu gów-
[nemu towarzyszy

,
kilka bocznych, roz-

I

chodzcych sic

i

w rozmaitych kie-

runkacli. Góry te,

posiadajce ogóhi
nazw wyszego
Jesionika, odzna-
czaj sie znaczn
wysokoci i nie

wiele ustpuj Ol-

brzymim. Najwy-
szym szczytem Gór
nienych jest wiel-

ki Schneeberg
(1,425 m.), najwy-
szym w pamie
Dziadka— Dziadek

(1,490 m.). Pónoc-
n krawd wyso-
kiego Jesionika
tworzy, wkraczaj-
ca ju w zatok
S z 1 s k , sawna
z piknych wido-
ków grupa gór

Zuckmantel. Szczyt jej wznosi sie 890 m. nad poziom morza,
a okoo 600 m. ponad ssiedni nizin. Zakoczenie Sudetów sta-

nowi niszy Jesionik, cigncy sie szerok, rozdart gebokiemi do-
linami, wyyn na poudniowym wschodzie od wysokiego Jesio-
nika. Grupa ta- jest znacznie nisza od innych i tylko pojedyczemi

u

Ilciischeuer.
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szczytami wznosi si ponad 800 m. Ku temu systemowi gór

j

biegnie od wschodu potne, wyduone pasmo karpat. Nie styka

si jednak z Sudetami, lecz wymija je, skracajc agodnym ukiem

ku poudniowemu zactiodowi. Pomidzy obu pasrtiami pozostaje

nad Odr, Beczw i Moraw dolina, zwana Bram Morawsk,
tworzc wygodne przejcie z niziny pónocno-europejskiej ku po-

udniowi. Opis Karpat podamy w caoci przy opisie Galicyi

i Ksistwa Cieszyskiego. Tu zaznaczamy tylko, e ostatnie stoki

gór Karpackich tworz na wschodzie granice poudniow wyyny
Szlskiej.

Wzdu Sudetów cignie sie po obu stronach Odry niezbyt

szeroka dojina, zwana zatok Szlsk. Powstaa ona prawdopo-

dobnie przez zapadnicie sie powierzchni i odznacza sie wielk

urodzajnoci, dziki pokadom loessu i zwietrzaych produktów

wulkanicznych. Grzbiety Sudetów opadaj ku niej stromo, a silne

pochylenie uwydatnio sie jeszcze wicej, skutkiem czciowego
spókania stoków przez w^ody. Jest to widoczne zwaszcza na pó-

nocnym zachodzie, midzy Zgorzelicami (Górlitz) a widnic
(Schweidnitz), gdzie z pierwotnego podnóa gór pozostay tylko

pojedyncze skay bazaltowe w postaci bardzo stromych szczytów.

Najwyszy z nich, Szpicberg pod Goldbergiem (midzy Lignic

a Hirschbergiem), wznosi si 500 m. nad poziom morza; Landes-

krone pod Zgorzelicami ma 419 m. wysokoci. Wzdu pó-

nocnych stoków gór Kacbachu, Sowich i Reichensteinu cignie

si od pónocnego zachodu ku poudniowemu wschodowi wazka

kotlina, oddzielona od waciwej zatoki Szlskiej grupami wzgórz

granitowych, pokrytych przewanie bazaltem. S to: midzy Kac-

bachem a Bystrzyc góry Strzygowskie (Striegauer Berge), docho-

dzce do 354 m wysokoci; midzy Bystrzyc a lz, w pókolu

utworzonem przez dolin wody Sobeckiej—Sobótka (Zobtenberg).

noszca na swym szczycie (725 m.) odwiedzan tumnie przez pt-

ników kaplic (ryc. str. 107); wreszcie, midzy lz a Nis
Kadzk, rozdzielone Oaw, góry Strzeleckie, które w swej czci
wschodniej dosigaj 390 m. Poza ten szereg wzgórz, zatoka Szlska

siga ku pónocy do wzgórz Dakowskich (w pobliu Gogowy),

na pónocnym wschodzie, po prawej stronie Odry, przechodzi

w wyyn Szlsk, a na poudniu czy si z Bram Morawsk.
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Wyyna Szlska czy si na poudniu bezporednio ze sto-

kami Karpat, tak e przejcie jest prawie niewidoczne. Róni si

ona jednak zarówno od Karpat, jak i od Sudetów, od któryci od-

dziela je dolina Odry, zasadniczo swoj budow i skadem geolo-

gicznym. Gdy Sudety s pasmem bardzo starem, skadajcem
si z najstarszyci ska krystalicznyci, zmienionem wielokrotnie

w cigu wieków skutkiem zapadni, przesunicia $i warstw

Kaplica na Sobóke

i wybuctiów wulkanicznych, Karpaty za stanowi grzbiet przewa-
nie piaskowcowy, utworzony przez sfadowanie w czasacli daleko

póniejszyci,—wyyna Szlska skada si z uoonyci na sobie pra-

wie zupenie poziomo pokadów, od najstarszyci do najmodszyci,
i przypomina pod tym wzgldem formacy równiny wsciodnio-

europejskiej. Podstaw jej tworzy kamie wglowy, pokryty do
grubemi warstwami, przewanie trzeciorzdowemi, pstrym piasków-
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cem i wapniem muszlowym, na których znowu spoczywaj prawie

wszdzie osady dyluwialne. Tylko na wschodzie warstwy te ule-

gy sfadowaniu, tworzc jurajskie pasmo wzgórz krakowsko-wie-

luskich. Formacya starsza, wglowa, w nielicznych miejscach

tylko zostaa odsonita przez dziaanie wód. Nastpio to zwasz-

cza na poudniowym wschodzie, u róde Kodnicy, w okolicy Tar-

nowie, Bytomia i Katowic. Wzgórza krakowsko-wieluskie mona
uwaa za naturaln granic wschodni wyyny Szlskiej. Na
poudniu granic stanowi.'stoki Karpat; na pónocy dolina Bary-

WoilosjJad rzeki Zacken.

czy, na zachodzie zatoka Szlska. Na pónocnym zachodzie wy-

yna przechodzi po lewej stronie Odry do prowincyi Brandenbur-,

skiej. Nie posiada ona charakteru górzystego, robi raczej wraeni(

falistej równiny, wród której cign si od wzgórz krakowskc

wieluskich dwa pasma niskich pagórków ku pónocnemu zacho-

dowi. Poudniowe nosz nazw Gór Tarnowickich, tworz sze-

rok grup nad ródami Kodnicy i dosigaj tam 360 m. wyso-

koci. Std cign si pod nazw Gór Chemskich wzdu pónoc-
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nego brzegu Kodnicy ku Odrze i kocz si^ tu nad t rzek ba-

zaltow gór S-tej Anny (380 m.). Pasmo drugie rozpoczyna sie po

prawej stronie Maapanwi i biegnie szerokim a niskim grzbietem rów-

nolegle do Odry i granicy Królestwa Polskiego. Najwyszy szczyt

(308 m.) znajduje si w okolicach róde Stobrawy, w pobliu Olesna

(Rosenberg). Poza Stobraw pasmo to siga jedn odnog do W. Ks.

Poznaskiego (wzgórza pod Ostrzeszowem); drug, zniajc sie

coraz wicej, zwraca si ku zachodowi i uwydatnia sie dopiero

pod Trzebnic wyraniej, w wyduonych dyluwialnych Górach

Kocich albo Trzebnickich (260 m.)- Smuga wzgórz siga pod

Lubiem (Leubus) i Kothen szerokim grzbietem do Odry, która

przerywa je, tworzc tam strome, picjcne wybrzea, i rozdziela

sie znowu na dwie odnogi. Jedna zwraca si ku poudniowi

i dosiga niemal gór Kacbachu, druga cignie si w kierunku pó-

nocno-zachodnim pod nazw wzgórz Dakowskich, w okolicach

Gogowy (230 m.) i czy si z wzgórzami dolno-uyckiemi.

System rzeczny tego caego obszaru jest zupenie jednolity.

Zarówno zatoka, jak i wyyna Szska stanowi dorzecze re-

dniej Odry. Rzeka ta przerzyna kraj na caej dugoci, z poud-

niowego wschodu ku zachodniej pónocy, i przyjmuje wody prawie

wszystkich rzek mniejszych, spywajcych zarówno z pónocnego

stoku Sudetów, jak i wzgórz Granicznych. Odra powstaje na Mo-
rawach wród gór Jesionika, na wysokoci przeszo 600 m., w po-

bliu Oomuca, i pync ukiem ku pónocnemu wschodowi, czy
si na granicy pruskiej z wiksz od siebie Opawic, a pod Bogu-

minem (Oderberg) przekracza granic, Przy teje miejscowoci

zwraca si ku pónocy, a niebawem, midzy Raciborzem a Ko-

lem ku zachodniej pónocy i zatrzymuje ten kierunek niemal w ca-

ym biegu rednim, odstpujc od niego tylko miejscami. Opu-

ciwszy Szlsk, przepywa Brandenburgi i prowincy Pomerask
i uchodzi do zatoki Szczeciskiej. Poziom jej wynosi pod Bogu-

minem 200, pod Kolem 172, pod Opolem 153, pod Brzegiem 135,

pod Wrocawiem 113, pod Gogow 72, pod Krosnem 43, pod

Frankfurtem 22, pod Kistrzynem 13 m. Po stronie lewej otrzy-

muje ona wszystkie dopywy z pónocnego stoku Sudetów, bystre

i obfite w wody potoki górskie. Wymienimy tylko wiksze: Pod
Krapkowicami (Krappitz) wpada do niej Prudnik, wypywajcy
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Z gór Zuckmantel i przebiegajcy miasto Prudnik (Ncustadt O. Schl.i.

Daleko wiksz jest Nisa Kadzka, pochodzca z gór nienych.

Przepywa ona kotlin Kadzk w kierunku pónocnym, zwraca sic

za Kadzkiem (Glatz) ku wschodowi, za Nis (Neisse) znowu ku

pónocy i uchodzi do Odry powyej Brzegu (Brieg). Oawa albo

Ola (Ohlau) spyw^a z ostatnich stoków gór Reichensteinu; pync
ku pónocnemu zachodowi, zblia sie pod miastem Oaw (Ohlau)

do Odry, ale nie wpada do niej, lecz towarzyszy jej, korzystajc

z jej starego oyska, na przestrzeni kilku mil, a do Wrocawia,

i tam dopiero czy sic z ni. Objaw ten powtarza sic kilkakrot-

w dorzeczu Odry. W pobliu Wrocawia ucliodzi do Odry nie-

wielka rzeka,- która nadaa nazw Szlzkowi, lza (Lohe), spy-

w^ajca ze wzgórz u podnóa Gór Sowich. Z najwyszych szczy-

tów tych gór spywa do Odry Bystrzyca (Weistritz). Dopywem
jej po prawej stronie jest woda Sobócka, pochodzca z Sobótki

(Zobtenberg). Pod Lubiem wpada do Odry, przepynwszy Li-

gnic, najbystrzejsza z bystrych rzek szlskich, wstawiony bitwami

Kacbach, z jeszcze bystrzejszym od siebie dopywem prawym, Sza-

lon Nis. Obie spywaj z gór Kacbachu. Z Gór Olbrzymich Odra

otrzymuje najwikszy ze swych dopywów po lew^j stronie. Bober

z Kwis i ma rzeczk Zacken, sync piknoci swego wodo-

spadu (ryc. str. no). Ujcie Bobru znajduje si pod Krosnem, ju

poza granic Szlska. Ostatni wikszy dopyw z tej strony, Nisa u-
ycka, na niewielkiej tylko przestrzeni przepywa Szlsk. nie naley

do niego ani ródami (Góry uyckie), ani ujciem (w prow. Bran-

denburskiej). Wszystkie wymienione rzeki, z wyjtkiem Prudnika

i zmieniajcej kilkakrotnie swój kierunek Nisy Kadzkiej, spadaj

z wysokich stoków gór wprost ku pónocy i take w dalszym biegu

mao oddalaj si od tego kierunku. Pyn one w skalistych, wa-
kich, gboko wyobionych oyskach. Prawe szlskie dopywy
Odry s znacznie mniejsze, mniej obfite w wody i bez porównania

spokojniejsze, pochodzc z niskich tylko wzgórz pasma Granicznego.

Najwaniejszym z nich jest skanalizowana niemal od róde, a do

ujcia, Kodnica (Klodnitz), jako droga wodna z okrgu górni-

czego do Odry. ródo jej znajduje si w pobliu Katowic, ujcie

pod Kolem (Kosel). Z pónocnego pasma wyyn spywaj do

Odry: Malapanwia, Stobrawa (Stober) i Widawa (Weide). Maa-.-
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panwia powstaje nad granic, ju w Królestwie Polskiem, i wpada

do Odry poniej Opola (Oppeln); Stobrawa spywa z wzgórz Ole-

siskch (Rosenberg), Widawa z pagórków w pobliu Sycowa

(P. Wartenberg) i w swym biegu dolnym tow^arzyszy, podobnie

jak Oawa, na znaczniej przestrzeni Odrze, w niespena milowej

od niej odlegoci. Ostatnim dopywem prawym, przepywajcym

Szlsk, jest wymieniona ju wyej Barycz, pochodzca z bagien

w W. Ks. Poznaskiem. Wszystkie te rzeki trzymaj si wogól-

noci kierunku zachodniego lub pónocno-zachodniego. Wyjtek

stanowi tylko Widawa, która od róde a do kolana pod Namy-

Gogowa.

sowem, pynie ku poudniowi. Do systemu Odry nale take

porednio, przez Wdarte, Prosn i Liswarta, które na maej

przestrzeni stanowi wschodni granice Szlska. Na poudniowym
wschodzie granic tworz, równie na niewielkiej przestrzeni, Wi-

sa, i jej dopyw Czarna Przemsza z Brynic. W wody stae wy-

yna i zatoka Szlska nie s bogate. Jeziora s bardzo liczne,

ale niewielkie. Najwiksze nale waciwie ju do krainy wiel-

kich dolin i znajduj si tu nad granic poznask. S to miano-

wicie jeziora: Sawskie, pod miastem Sawa (Schlawe), spywajce
do Obry, i jeziora w dorzeczu Baryczy. W zatoce i na wyynie
Szlskiej znajduj si tylko stawy, objtoci rzadko wikszej, ni
kilkamorgowej

.

15



— 114 —
GU'h(i. Powierzchni wyyny i znacznej czc\4ci zatoki Szls-

kiej tworz znane nam ju jaowe osady dyluwialne, gliny, piaski,

wiry i gazy narzutowe. S to pozostaoci tego samego lodowca

skandynawskiego, który póniej, cofnwszy sie ku pónocy, po za

krain wielkici dolin, usypa swemi morenami wzgórza pojezierzy

nadbaltyckici. Na wyynie Szlskiej takim wyranym nasypem

morenowym jest szeroki wa gór Kocici czyli Trzebnickici, prze-

duajcy sie po lewej stronie Odry a do Flemingu. Te osady dy-

luwialne ulegy w cigu wieków rozmaitym zmianom, zostay zrów-

nane i wypókane przez wody, uynione szcztkami gnijcycti ro-

lin, pokryy sie na miejscacti niskicli torfowiskami, w dolinacli

rzek osadami aluwialnemi, tu i owdzie yznym loessem, ale wogól-

noci nie utr^iciy swego pierw^otnego ciarakteru. Wyyna i za-

toka Szlska po prawej stronie Odry posiadaj gleb nierówn, ale

przewaaj grunty lictie, piasczyste, nadajce si tylko czciowo do

uprawy zboa. Zyto i owies s tam obok kartofli najw^aniejszemi

podami rolniczemi. Nie brak jednak na tej rozlegej przestrzeni

oaz urodzaj nycti, na któryci uprawiaj z powodzeniem pszenic,

jczmie, len, a nawet tytu i wino. Znajduj si one w doli-

nacli, wypenionyli namuami rzecznemi, oraz tam, gdzie wyo-
nia si warstwa gliny marglowej lub osadzi si loess. Po lewej

stronie Odry, zwaszcza na wyynie w pónocnej czci zatoki

Szlskiej, gleba jest wogólnoci jeszcze gorsza, ni po prawej stro-

nie rzeki. Prawie poow kraju zajmuj tam jaowe wrzosowiska,

poronite czciowo lasami, poprzerywane torfowiskami, wród
których utrzymay si niezliczone, mae stawy (gównie na zaclio-

dzie) i scz si malekie strumyki. Na obszarze tym, obejmuj-

cym okoo 150 mil kwadratowych, rzadko rozsiedlona ludno zaj-

muje si gównie hodowl ryb i przemysem, opartym na naturze

kraju (huty szklane, górnictwo, pdzenie smoy i t. p.). Najwaniej-

szemi produktami rolniczemi s tam kartofle, yto i tatarka. Wrzo-

sowiska te cign si szerokim pasem od Odry ku zachodowi i si-

gaj od Lignicy i Bolesawia (Bunzlau) na poudniu, do wzgórz

Dakowskich i ich przeduenia na pónocy. Poza temi wzgórzami,

w okolicy Gogowy, Bytomia (który naley odrónia od Bytomia

górnoszlskiego, w okrgu wglowym, po prawej stronie Odry)

i Zielonogóry (Griinberg), znajduje si kilkunastomilowy obszar,



posiadajcy lepsz gleb, syncy hodowl owoców i winnicami,

które pokrywaj zwaszcza wzgórza naokoo Zielonogóry i do-

starczaj rocznie kilkudziesiciu tysicy iektolitrów drtkiego wina

oraz okoo miliona funtów winogron. Take po stronie poudnio-

wej, wrzosowiska granicz z obszarem bardzo urodzajnym, cign-
cym si wzdu Sudetów, od Odry do Zgorzelic, i zwajcym si

ku zaciodowi. Jest to poudniowa cz zatoki Szlskiej, pokryta

warstw yznego loessu. Uprawniaj tam, oprócz wszystkich ga-

tunków zboa, take na wielk skal warzywa, tytu, buraki cu-

krowe, a miejscami, na sonecznych, zasonitych przed zimnym
wiatrem stokach wzgórz szczep winny, który jednak i tam, tak

samo jak w okolicy Zielonogóry, z powodu braku soca w okresie

dojrzewania, wydaje wino drtkie.

Pody mineralne. Wyyna Szlska, stoki i przedgórza Sude-

tów, a w czci take zatoka, obfituj w metale i inne poyteczne

mineray. Kruszczów szlachetnych Szlsk nie posiada, przynaj-

mniej nie w takiej iloci, aby opacao si ich wydobywanie.

Najwikszem bogactwem kraju jest wyborny wgiel kamienny

i elazo. Wgiel tworzy, jak ju zaznaczono, fundament wy-
yny Szlskiej; wydobywaj go jednak tylko tam, gdzie znaj-

duje si blizko powierzchni lub zosta odsonity przez dziaanie

wód (erozy). Pokad jest miejscami bardzo gruby i siga poza

granic prusk do Szlska austryackiego, Galicyi i Królestwa Pol-

skiego. Na Szlsku pruskim najwiksze kopalnie znajduj si
u róde Kodnicy, w okolicach Mikoowa (Nikolai), Królew-

skiej Huty (Kónigshutte) i Bytomia. W mniejszych ilociach wy-
dobywaj go na zachodzie, u podnóa Gór Sowich, oraz nad gór-

nym Bobrem i Kwiss. Obok wgla kamiennego, Szlsk posiada

w dolinie Odry i prawie wszystkich jej dopywów lewych, take
brunatny. Kopalnie najwiksze znajduj si w okolicy Zielono-

góry (Griinberg). Take torfu znajduj si tam znaczne pokady,

zwaszcza na wrzosowiskach po lewej stronie Odry. Z kruszców

najwaniejsze jest elazo, lece na wyynie Szlskiej, miejscami

tu nad wglem kamiennym wród wapnia muszlowego. W mniej-

szych ilociach wydobywaj oów, cynk i mangan w górach

Tarnowskich, nikel pod Neurode (midzy górami Heuscheuer

i owiemi), grafit w pobliu Ziembie (Mimsterberg) nad Oaw.
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Nadto góry dostarczaj rozmaitych poytecznych kamieni, uy-

wanych do budowy, jak i do przemysu. omy granitu znaj-

duj siQ na Sobótce (Zobtenberg) w górach Strzygowskich,

Strzeleckich, pod Zgorzelicami; szarego piaskowca w górach Heu-

scheuer, w kotlinie Kadzkiej, nad Bobrem pod Lwowem (Loewen-

berg), Bolesawiem (Bunzlau), oraz na Górnym Szlsku po prawej

stronie Odry; bazaltu i porfiru na górze w. Anny i w rozma-

itych okolicach Sudetów; czerwonego piaskowca pod Neurode.

Oprócz tych kamieni najpospolitszych, Szlsk posiada marmur

w przedgórzach po lewej stronie Odry, kamie wapienny w pó-

nocnej, gips w poudniowej czci wyyny Szlskiej, upek do po-

krywania dachów w górach pod Zuckmantlem i nad Kwiss, glink

porcelanow w kothnie Kadzkiej i pod Hirszbergiem, serpentyn

i chryzopras pod Zbkowicami i Niemczynem (Nimptsch) nad

lz, fluspat w kotlinie Kadzkiej nad górn Nis, oraz liczne

a rónorodne róda mineralne u podnóa Sudetów.

Stosunld atmosferyczne. Wazki pas ziem polskich w Prusach

posiada klimat rodkowo-europejski, wogólnoci wicej zbliony

do zachodniego morskiego, ni do wschodniego kontynentalnego.

Przecitna temperatura roczna wynosi 6— 8", rónica midzy
najwysz a najnisz temperatur 20— 23° Celsiusza, przewa-

aj wiatry zachodnie i pónocno-zachodnie, w poowie maja na-

stpuje wszdzie nage obnienie si temperatury o kilka stopni,

skutkiem przewaania wiatrów pónocnych (S-ty Mamert, Pankracy,

Serwacy, Bonifacy); opady atmosferyczne s rozoone do rów-

nomiernie na wszystkie pory roku, czstsze w póroczu zimowem,

obfitsze w letniem. Na 100 dni przypada przecitnie 37—45 desz-

czowych. Rónice uwydatniaj si tylko o tyle, o ile pojedyncze

czci tego obszaru s mniej lub wicej oddalone od morza (Atlan-

tyku), sigaj mniej ub wicej ku pónocy, posiadaj mniejsze lub

wiksze wzniesienie po nad poziom morza. Tylko wschodnia cz
pojezierza Pruskiego posiada klimat, zbliajcy si ju znacznie do

kontynentalnego. (Batyk jako morze nie wywiera wielkiego wpy-
wu na stosunki klimatyczne, odgrywa rol zamknitego jeziora).

Przecitna temperatura roczna wynosi na wschodzie pojezierza

Pruskiego nie wiele wicej, ni 5*' Cels., w Królewcu 5, 37, w Tyly

5, 10, a w Orzyszu, w powiecie Jasborskim (Johannisburg) spada do
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4.85- Na pojezierzu Pomorskiem temperatura przecitna jest o i

stopie wysza: w Gdasku 6,22°, na pówyspie Hel 6,01"; miej-

scami jednak zblia sie do 5", jak w Chojnicach (5,35). Wogól-

noci zima jest na wschodzie daleko mroniejsza, ni na zachodzie,

lato za na poudniu cieplejsze, ni na pónocy. Rónice te nie

wyrównywaj si jednak zupenie, i std pochodzi, e w rodkowej

i poudniowej czci ziem polskich w Prusach z powodu ich poo-
enia zachodniego (w porównaniu z pojezierzem Pruskiem) roczna

temperatura przecitna jest znacznie wysza. Wynosi ona w Byd-

goszczy 7,6", w Poznaniu 8*^, we Wrocawiu 8°, w Bramie Moraw-
skiej 9— 10" Cels. Okolice górzyste maj oczywicie temperatur

nisz: nieka (Schneekoppe) o*', kotlina Kadzka7". Take dni zim-

ne majowe przesuwaj si cokolwiek. Najzimniejszy z nich przypada

na pojezierzu Pruskiem i w W. Ks. Poznaskiem na dzie 11 , na poje-

zierzu Pomorskiem na 12, na Szlsku na 13 maja. Opady atmo-

sferyczne s najwiksze (w stosunku rocznym) na poudniu, w gó-

rach Szlskich 600—800 milimetrów, (na niece 1500 mm.), na

wyynie i w pónocnej czci zatoki Szlskiej 600, w W. Ks. Po-

znaskiem 500, w Prusach Zachodnich 480 milimetrów. Nato-

miast dni deszczowych posiadaj najwicej w roku okolice pónoc-

ne: pojezierza, oraz W. Ks. Poznaskie 45, góry Szlskie 39, nizina

Szlska 37 na lo^) dni. Najwicej deszczowym miesicem jest

wszdzie marzec (na pojezierzach 49, w Poznaskiem 52, w dolinie

Szlskiej 42, na górach Szlskich 43 na 100 dni), najmniej deszczów

pada na pojezierzach w padzierniku (39), w Poznaskiem we wrze-

niu (38), w dolinie Szlskiej w padzierniku (31), w górach Szl-

skich we wrzeniu (30 na 100 dni). Burze, oraz towarzyszce im

czsto grady, s na poudniu liczniejsze, ni na pónocy, najczst-

sze w czerwcu i lipcu. Burze zimowe jednak zdarzaj si na pó-
nocy, nad morzem, daleko czciej, ni na poudniu.

Obszar, zamieszkany przez ludno polsk w Prusach, obej-

muje W. Ks. Poznaskie oraz znaczne czci Prus Wschodnich,
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Zachodnich i Szlska. Wszystkie te prowincye posiadaj na ogó
te same warunki geograficzne, klimatyczne i etnograficzne, a jako

cze pastwa pruskiego, t sam administracy, prawodawstwo,

stosunki komunikacyjne, wspólne warunki ycia publicznego i eko-

micznego. Obok tych licznych cech wspólnych istniej jednak bar-

dzo znaczne rónice zewntrzne i wewntrzne, rzucajce sie odrazu

w oczy przejedajcemu przez te kraje, i takie, które mona zauwa-

y dopiero przy bliszem rozpatrzeniu si w stosunkach i zetkni-

ciu si z ludem. S to rónice, wynikajce z dziejów tego kraju.

Kada z tych teraniejszych prowincy i pastwa pruskiego przecho-

dzia inne koleje. Jedne wczeniej, drugie póniej wziy udzia

w ogólnem yciu narodu, duej lub krócej byy z nimi poczone,
wczeniej lub póniej przeszy pod panowanie Krzyaków i Prus, po-

znay tylko rzdy pruskie lub te pozostaway przez czas duszy
pod wadz Czechów i katolickiej Austryi, wreszcie jedne z nich

posiadaj od niepamitnych czasów ludno rdzennie polsk, w in-

nych Polacy dzisiejsi s potomkami szczepu bardzo spokrewnio-

nego (Kaszubi), lub ywioem przynajmniej w czci napywowym,
maj w swych yach mniej lub wicej krwi niemieckiej, a moe
i litewskiej.

Wszystkie te okolicznoci wpyny znacznie na charakter i spo-

sób mylenia ludnoci polskiej, na kultur i ogólne stosunki kraju,

przynajmniej o tyle, e chcc da jasny obraz tych stosunków, naj-

bezpieczniej bdzie uwzgldni uwydatniajce si rónice i podzie-

li cao na te czci, na które rozpada si pod wzgldem admini-

stracyjnym, zwaszcza, e podzia ten opiera si wogólnoci na roz-

woju historycznym. Rozpoczniemy ten przegld szczegóowy cha-

rakterystyk stosunków w W. Ks. Poznaskiem, jako tej dzielnicy,

która najwczeniej wystpuje w dziejach i do tej pory najwybitniej-

sz odgrywa rol na obszarze ziem polskich w Prusach.

^P^^kp^^^-



w. KSISTWO POZNASKIE.

POGLD HISTORYCZNY.

lielkic Ksistwo Poznaskie jest t czci b. Rzeczypospolitej

Polskiej, która po upadku Ksistwa Warszawskiego zostaa

na kongresie wiedeskim w r. 1815 oddana pod zarzd Prus jako

ksistwo autonomiczne, niebawem jednak pozbawiona gównych
znamion samorzdu, zrównana wbrew woli ludnoci polskiej z pro-

wincyami pruskiemi i ostatecznie przyczona wTaz z niemi, pod na-

zw „prowincyi Poznaskiej", do cesarstwa niemieckiego. Obszar

ten mieci si midzy 51" a 53" 30' szerokoci geograficznej i 32^30'

a 36^30' stopniem dugoci (Ferro) i obejmuje, wedug oblicze urz-

dowyci (Gemeindelexicon fur die Provinz Posen, 1898) 28,963, 36

kilometrów kwadratowych, czyli niespena 515 mil geograficz-

nych. Jako cz, wykrojona dowolnie z wikszej caoci, nie po-

siada on granic naturalnych i nie wszdzie nawet historyczne. Jest

to mniej wicej dolina Noteci, dolnej Warty i Obry, ale w szcze-

góach okrelenie to nie jest wcale cise. Granica nie trzyma si

wogólnoci ani dziaów wodnych, ani oysk rzecznych. Biegnie

ona wyzbion, pozaginan lini, na pónocy od Wisy poprzez

pojezierze Pomorskie, midzy dziaem wodnym a Noteci, przeska-

kujc wszystkie lewe dopywy tej rzeki; na zachodzie i poudniu

towarzyszy Odrze, to oddalajc si od niej na kilkadziesit, to zbli-

ajc si na par kilometrów, dobiega kolana Prosny powyej Bo-
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lesawia, skrca tam ku pónocy, idzie wzdu rzeki a do jej ujcia,

omijajc jednak Kalisz, nastpnie za zwraca sie w kierunku póno-

cno-wsciodnim przez jeziora ku rzece Zielonej i Wile. Na wscio-

dzie W. Ks. Poznaskie graniczy z Królestwem Polskiem, na pó-

nocnym wsciodzie i pónocy z Prusami Zactiodniemi, na pónoc-

nym zacliodzie i poudniu z Szlskiem.

Nazwa W. Ks. Poznaskiego powstaa r. 1815; od tego te
czasu obszar ten stanowi jednostk polityczn i administracyjn.-

Zoyy si na czci szeciu województw b. Rzeczypospolitej:^

Poznaskie prawie cae, tylko bez powiatu waeckiego i skrawka

na zacliodzie, oraz utraconego ju dawno drog zastawu starostwa,

Drahimskiego, cae Gnienieskie, poowa Kaliskiego (69 mil), cz
Inowrocawskiego (41 mil), cz Sieradzkiego (17 mil), cz Brze-

sko-Kujawskiego (1 1 mil kwadratowych). Nalece do W. Ksi-

stwa czci województwa Poznaskiego stanowi wiksz poow
caego obszaru (okoo 260 mil kwadr.). Podajc ten podzia na;

województwa, uwzgldniamy stan rzeczy z drugiej poowy wiekq

XVIII. W cigu dziesiciu wieków, przez które istniao pastwd
polskie, obszar ten podlega rozmaitym dziaom, róne przeciodzil

koleje, i kada jego cz posiada wasn liistory, z której moem}^
w tym przegldzie przytoczy tylko najwaniejsze szczegóy.

Pocztki dziejów narodu polskiego na tej ziemi gubi si

w mrokacli przeszoci, s osnute przdz poda i legend, w któ-

rych trudno odróni rzeczywisto od poezyi. To jednak wiemy,

e na tym obszarze, a mianowicie w okolicach Gopa, staa kolebka

narodu, e tam, pod Kruwic, powstaa pierwsza organizacya,

która z biegiem lat doprowadzia do utworzenia si pastwa.

Przywizana do istniejcej dzi jeszcze „Wiey Myszej" legenda

o Popielu, którego zjady myszy, jest zaczerpnita z niemiec-

kiego zachodu: natomiast w podaniu o rolniku i koodzieju Piacie,

który zosta powoany do wadzy nad ludem, jest pewno odblask

rzeczywistoci. Jeeli gdzie, to nad Goplem, ówczesnem wielkiem

Gopem, które czyo si z Wis i Wart, przez które prowadzia

najwaniejsza droga handlowa od Batyku do doliny Dunaju i dal-

szego poudnia, moga, skutkiem zetknicia si z obcem ywioami,
obudzi si wiadomo potrzeby organizacyi, i jeeli kto, to rolnik

w tej urodzajnej kujawskiej krainie czarnoziemu móg przy tej or-

16
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ganizacyi odegra role przy^Yódzcy. Nie Kujawy jednak stay sie

rodowiskiem pastwa, utworzonego przez Piastowiczów. Pierw-

szy z nastpców legendowego Piasta, o którym posiadamy zupe-

nie pewne wiadomoci, Mieszko, zakada pierwsze na ziemiaci

polskici biskupstwo w Poznaniu (968), a syn jego, Bolesaw, pierw-

sze arcybiskupstwo w Gnienie (1000), co dowodzi, e tam znajdo-

wa si w owych czasaci punkt cikoci. Kruwica otrzymaa

katedr biskupi dopiero pod rzdami Mieszka II, w r. 1025. Pod

panowaniem Boesawa Ctirobrego wszystkie czci obszaru, zwa-

nego dzi W. Ks. Poznaskiem, naeay ju do pastwa polskiego.

Katedra w Poznaniu.

Kraj do Noteci odziedziczy ju po ojcu Mieszko I; Bolesaw zdoby
na Pomorzanaci ziemie po prawej stronie Noteci, a do Batyku.

Po jego mierci kraj zanotecki zosta utracony, a Wielkopolska do-

czekaa si najazdu czeskiego pod dowództwem ks. Brzetysawa.

Cz ta jednak pozostaa w caoci w posiadaniu nastpców wiel-

kiego króla, a pity z nich, Bolesaw Krzywousty, potrafi odzy-

ska take kraj zanotecki. Umierajc (w r. 1 138), Bolesaw Krzy-

wousty podzieli swe pastwo midzy synów, i przy tym podziale

zosta rozerwany take obszar teraniejszego W. Ksistwa. Cz
najwiksz, Wielkopolsk, otrzyma Mieczysaw, zwany Starym,

cz kujawsk Bolesaw Kdzierzawy, Wadysaw za wraz
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z Szlskiem otrzyaia ziemie Wschowsk, która stanowia cz
teraniejszego powiatu wschowskiego. W cigu nastpnych dwóch

wieków, w epoce zupenego rozprzenia i nieustannych wak mi-

dzy ksitami piastowskimi, pojedyncze czci tego obszaru prze-

chodziy z rk do rk, czyy si w cao, to znowu rozpaday

si na mae odamy. W samych pocztkach tego okresu Wieko-

polska widziaa w swoich granicach, tu pod Poznaniem, zwyci-

sk armi niemieck Fryderyka Rudobrodego (w r. 1157), a kilka-

dziesit at póniej, w r. 1220, ziemia nadnotecka przesza znowu

pod wadz ksit pomor-

skich. Dopiero Wadysaw o-
kietek (1306 — 1333) poczy
w swoim rku wszystkie czci
W. Ksistwa, oprócz ziemi

Wschowskiej ; utraci jednak

w ostatnich atacli swego pano-

wania okrgi Brzesko-Kujawski

i Inowrocawski, które mimo
klski pod Powcami (1331),

zajli i zatrzymali Krzyacy.

Kazimierz Wielki (1333— 1370)

Kujawy odzyska, ale za to

pozostawi w rkach krzyac-

kich cay kraj zanotecki (pokój

w Kaliszu, 1343). Z drugiej

strony zrzek si na zawsze

Szlska, który wtedy ostatecz-

nie oderwa si od pastwa polskiego, ale zdoby ziemi Wschow^-

sk. Przez cay wiek jeszcze Krzyacy pozostawali panami
oderwanych od królestwa ziem zanoteckich. Nie wydali ich na-

wet po straszliwym pogromie w bitwie pod Grunwaldem. Na-

stpio to dopiero pod rzdami Kazimierza Jagielloczyka, po trzy-

nastoletniej, cikiej, ostatecznej rozprawie z wojowniczym zako-

nem. W pokoju toruskim, w r 1466, Krzyacy utracili poow
swoich dzieraw, i czci, które naleay dawniej do Wielkopolski,

zostay znowu z ni poiczone. Na dzisiejsze W. Ks. Poznaskie
skaday si wtedy: województwo Poznaskie, czci Brzesko-

Paac Dziayskich w Poznaniu.
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Kujawskiego, Inowrocawskiego, Kaliskiego i Sieradzkiego. Szóste

z wymienionych na wstpi województw, Gnienieskie, nie istniao

jeszcze. Utworzono je w r. 1768 z powiatów: gnienieskiego,

kcyskiego i nakielskiego, które do tej pory naleay do wojewódz-

twa Kaliskiego. Z pominiciem tego nowego podziau, od pokoju

w Toruniu w r. 1466 do r. 1772 stan terytoryalny obszaru, który

stanowi W. Ks. Poznaskie, nie zmieni si w niczem.

Warunki geograficzne, pooenie na zaciodzie i nad wan
drog iandlow od Batyku ku poudniowi, oraz blizkie ssiedz-

two Niemców, oddziaay bardzo silnie na rozwój stosunków w tej

czci pastwa. Wszystkie te czynniki zoyy sie na to, e tam

powstay pocztki organizacyi pastwowej, w czasacti póniejszyci

za zapewniay tej ziemi stosunkowo wielki ructi tiandlowy i roz-

wój ekonomiczny. Takie wtedy, gdy skutkiem zamulenia si Go-

pa i spynicia wód, pierwotny zwizek wodny z Wis zosta

przerwany, Wielkopolska nie utracia swego znaczenia, jako kraj

przectiodni dla handlu, i miasta jej utrzymyway bardzo rozlege

stosunki z centrami liandlowemi na zachodzie i poudniu. rodo-
wisko tego ruchu przenioso si tylko do Poznania i do miast po-

udniowych dzisiejszego W. Ksistwa, lecych nad gównemi trak-

tami. Cay handel spoczywa w rkach ydów i mieszczan nie-

mieckich, którzy w tym kraju odgrywaU rol daleko jeszcze wy-

bitniejsz, ni w innych okolicach pastwa. Ssiedztwo z Niem-

cami sprawio, e tam, zwaszcza w epoce podziau, po mierci

Krzywoustego, -ksita, odwoujc si czsto do pomocy cesarza,

utrzymujc stale stosunki z Niemcami, wicej ni gdzieindziej

(oprócz Szlska) cigali do swoich posiadoci osadników niemiec-

kich. Ostatecznie zapewne tylko poczenie wszystkich prawie

ziem polskich w rku Wadysawa okietka, mdre rzdy Kazi-

mierza Wielkiego i zwycizkie wojny Jagiey z Krzyakami, za-

pobiegy wczesnemu zniemczeniu si tych okolic, w sposób podo-

bny, jak si to stao na Szlsku. W epoce wielkiego rozwoju pa-
stwa polskiego mieszczanie niemieccy przyswajali sobie jzyk pol-

ski i ostatecznie polszczyli si zupenie. Napyw nowych przyby-

szów z zachodu i poudnia nie ustawa jednak nigdy, a czasami

by nawet bardzo silny, jak np. w czasie reformacyi. Tem tóma-

czy si midzy innemi stosunkowo bardzo silny rozwój sekciarstwa

w Poznaskiem.



Jako czQ Królestwa Polskiego, obszar ten nie odgrywa nigdy

roli szczególnie wanej. Punkt cikoci przeniós si ju dawno

do Krakowa, póniej do Warszawy. Gniezno pozostao tylko sto-

lic prymasów. W yciu politycznem ziemie te mao wystpoway
na zewntrz. Po zamaniu potgi krzyackiej, uwaga powszecina

zwrócia si ku wschodowi i poudniowi; na zacliodzie panowa
spokój, i rycerstwo tamtejsze nie brao nawet wielkiego udziau

Staroytny koció N. P. Maryi w Pozaaniu.

w walkacti, które toczyy si nad poudniowo-zaciodniemi grani-

cami pastwa. Spokój ten zosta zakócony pod rzdami nieszcz-

liwemi Jana Kazimierza wojn z Szwedami, którzy, nadciodzc
z pónocy, nad Noteci spotkali si z pierwszym wikszym zast-

pem wojsk polskicli, ale skutkiem zdrady Krzysztofa Opaliskiego
zajli ten kraj bez walki. Niebawem jednak rzdy szwedzkie day
si we znaki ludnoci spokojnej, przyzwyczajonej do zupenej swo-
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body. Wobec ogromnego wyzysku, upiestwa i przeladowa,
szlachta poznaska zdobya si na opór i wystpia do walki. Pro-

wadzono wojn partyzanck, w której odznaczy si zwaszcza

Krzysztof Zegocki, kasztelan babimojski. Od tej pory ziemie po-

znaskie nie zaznay przez pótora wieku trwaego pokoju. Za Jana

Kazimierza, oprócz Szwedów, przeciodziy przez ten kraj wojska

sprzymierzonego z Karolem Gustawem elektora Brandenburskiego,

upic i pldrujc, zabierajc, czego jeszcze zabra nie zdyli Szwe-

dzi. W pocztkaci wieku XVIII, w miar podupadania Rzeczypo-

spolitej, i dla ziem W. Ks. Poznaskiego nastay bardzo cikie

czasy. Pod panowaniem Stanisawa Leszczyskiego toczyli tam

walki, szerzc spustoszenia, Sasi z Szwedami. Podczas tej wojny

wojska rosyjskie po raz pierwszy wkroczyy do tego kraju. Od
wstpienia na tron Augusta II, nie byo ju prawie roku, w którym-

by nie przechodziy przez te ziemie wojska, to pruskie, to rosyjskie.

Ju i w tym czasie Prusacy zajmowali nieznacznie i zatrzymywali

dla siebie pojedyncze miejscowoci graniczne, aie w ogólnoci da-

wny terytoryalny stan rzeczy utrzyma sie do r. 1772. W tym roku,

przy pierwszym rozbiofze Polski, Prusy zajy t cze kraju, o któ-i

r w pocztkach pastwa Polskiego najczciej toczyy si spory,

;

Pomorze, ale wojska króla Fryderyka II nie zatrzymay si nad No-

^

teci, lecz przekroczyy rzek i opanoway cay jej brzeg lewy, a

:

do róde. Obszar ten wynosi 85 mil kwadratowych i skada si

z czci województw: Poznaskiego, Gnienieskiego i Inowrocaw-

skiego. Pooony po prawej stronie Noteci powiat Waecki, mi-,;i

dzy Gd a Draw, zosta wyrwany z dawnego zwizku (woje-

wództwa Poznaskiego) i przyczony do Prus Zachodnich; z po-

wiatów nadnoteckich utworzono nowy okrg notecki „Netz-

district". Przy drugim rozbiorze, w r. 1793, Prusy zajy reszt'

teraniejszego W. Ksistwa, a przy trzecim rozbiorze posuny sif

jeszcze dalej ku wschodowi, a do Wisy i Pilicy. Napoleon I nie'

pozwoli Prusom utrzyma si przy tej zdobyczy. Odebra im

w pokoju Tylyckim (1807) cae dzisiejsze W. Ksistwo i kraj a
do Wisy i przyczy do Ksistwa Warszawskiego. Ten nowo-

twór polityczny istnia tylko do roku 1815. Po upadku Napole-

ona I, Ksistwo zostao na Kongresie Wiedeskim podzielone mi-

dzy Rosy i Prusy. Cz wiksza, wschodnia, otrzymaa star

i
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nazwc Królestwa Polskiego,cz zachodnia—W. Ks. Poznaskiego.

Nowe to ksistwo weszo w skad monarciii pruskiej jako dziel-

nica autonomiczna, z wasnym sejmem i rzdem, na którego czele

sta namiestnik królewski. Zgodnie z przepisami traktatu wiede-

skiego, król Fryderyk Wiltielm zagwarantowa ludnoci wszystkie

prawa narodowe. Miedzy innemi miaa by utrzymana nadal nie-

tylko moralna, ale i iandlowa i komunikacyjna czno z innemi

dzielnicami; jeyk polski mia prawa jzyka pastwowego w sdacti

i wszystkici urzedaci, ksistwo posiadao wasne wojsko, barwy

i sztandary i byo tylko uni osobist poczone z Prusami. Prze-

pisów tyci rzd prawie nigdy nie przestrzega cile. Od samego

pocztku rozpocz akcy germanizacyjn. Na razie jednak usza-

Stary koció (Farny) w Bydgoszczy.

nowano prawa zasadnicze. Namiestnikiem zosta mianow^any Po-

;
lak, ks. Antoni Radziwi; sejm, skadajcy si z 4 czonków' dzie-

!
dzicznyci i 46 wybieranyci przez stan rycerski, miasta i gminy

- wiejskie, zbiera si kilkakrotnie, w sdach i urzdach jzyk polski

!
by równouprawniony. Niebawem jednak zaczto ogranicza au-

tonomi. Przedewszystkiem wczono wojsko poznaskie do pru-

skiego, nastpnie, po mierci ks. Antoniego Radziwia, zniesiono

I

urzd namiestnika. Gow rzdu sta si „naczelny prezes",

i odkd urzd ten powierzono namitnemu wrogowi Polaków,
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Flottvclowi, okrawanie praw ludnoci polskiej, szczególne protego-

wanie Niemców na wszystkich urzdach i cicha germanizacja

stay si systemem. W r. 1848, w chwili powszechnego wzburze-

nia umysów w Europie zachodniej i rodkowej, take w W. Ks.

Poznaskiem uwydatni sie ruch rewolucyjny pod hasem sumien-

nego przeprowadzenia przepisów traktatu wiedeskiego. Kierowa
tym ruchem Ludwik Mierosawski. Rzd pruski, zaskoczony wy-

buchem rewolucyi w Berhnie, zgodzi si na ustpstwo, na naro-

dowe zorganizowanie W. Ksistwa. Ludno niemiecka i wojsko,

zaogujce w kraju, opary sie temu. Wysany do Ksistwa celem

zaprowadzenia tej organizacyi, gen. WiUisen, spotka si tam z nie-

chci wadz cywilnych i wojskowych. Po dugich ukadach zgo-

dzono si na rozgraniczenie niemieckiej i polskiej czci kraju, ale

umowy nie wykonano. Gdy wojska rzdowe wystpiy gronie

przeciw gwardyi narodowej, utworzonej za zezwoleniem króla,

nastpia walka. Po kilku potyczkach ruch zosta zupenie stu-

miony. Pokonawszy rewolucy w Berhnie, rzd pruski zniós

konstytucy liberaln, a wyda now; ukad z reprezentacy spoe-

czestwa polskiego utraci przez to moc obowizujc. W tym

samym czasie W. Ksistwo zostao wraz z innemi czciami pa-
stwa pruskiego wcielone do Zwizku Niemieckiego. Posowie po-

znascy protestowali przeciw temu napróno w sejmie Frankfur-

ckim. Poniewa jednak uchway tego sejmu ostatecznie nie stay

si prawem, wic i akt wcielenia W. Ksistwa do Zwizku by nie-

wany. Byo to jednak tylko odroczenie, a nie zaniechanie tej

sprawy. Po utworzeniu cesarstwa Niemieckiego pod przewodni-

ctwem Prus, W. Ksistwo zostao do niego wczone. Obecnie

i "nazwa „W. Ksistwo Poznaskie" urzdowo ju nie istnieje. Dziel-

nica ta zostaa zrównana z prowincyami pastwa pruskiego, a nadto

wydano dla niej ustawy wyjtkowe, które maj zapobiedz rozwo-

jowi ludnoci polskiej, a przyczyni si do wzmocnienia ywiou i

niemieckiego. Akcya germanizacyjna uwydatnia si we wszy-'

stkich dziedzinach ycia publicznego, wkracza nawet czsto w sto-

sunki rodzinne i prywatne i wywouje namitn walk, w której

dotd zwyciztwo nie jest po stronie rzdu pruskiego.



Pozna. Widok ogólny z nad Warty.

USTRÓJ ADMINISTRACYJNY I POLITYCZNY.

ielkie Ksistwo Poznaskie jest w swym stanie teraniejszym

jedn z dwunastu prowincyi Królestwa Pruskiego i nie róni

sie zasadniczo od innych form ustroju administracyjnego i poli-

tycznego. W praktyce jednak istniej rónice do znaczne. Posiada

ono narówni z innemi dzielnicami pastwa, w caoci i w swych
czciach, a do gminy, samorzd wewntrzny; ale samorzd ten

jest ze wzgldów germanizacyjnych okrojony przez wydanie prze-

pisów odrbnych, i wicej, ni gdzieindziej, ograniczony skutkiem

zwikszenia wadzy organów rzdowych. W rzeczywistoci

istnieje, zwaszcza w gminach wiejskich, tylko prawo autonomicz-

nego zaatwiania spraw gospodarczych i komunikacyjnych. Wszy-
stkie inne sprawy bywaj regulowane z zewntrz, wczci przez

autonomiczn wadz prowincyonaln i jej organy, czciej przez

urzdy, otrzymujce wskazówki od rzdu centralnego. Najwy-
szym przedstawicielem tego rzdu w prowincyi jest naczelny prezes

17
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(Obcrpraesident), mianowany przez króla, zaleny bezporednio od

ministeryum. Siedzib jego jest Pozna. Reprezentuje on pro-

wincy wobec wadzy centralnej, rozstrzyga przy pomocy rady

prowincyonalnej (patrz niej) sprawy, dotyczce zarzdu caej

dzielnicy, jest prezesem wydziaów lekarskiego i szkolnego i komi-

sarzem królewskim w sejmie prowincyonalnym, przedewszystkiem

za instancy poredniczc miedzy rzdem centralnym a urzd-

nikami, w któryci rkaci spoczywa w praktyce zarzd kraju:

prezesami regencyjnymi (Regierungspraesident), Wogóle urzd na-

czelnego prezesa ma przewanie charakter reprezentacyjny i nad-

zorczy. Prowincya w Prusacti stanowi cao administracyjn

waciwie tylko ze stanowiska autonomicznego.. Ze stanowiska

wadzy centralnej, jest to raczej jednostka polityczna; jednostk ad-

ministracyjn za jest, jak ju wskazuje nazwa, ohwód regencyjnu

(Regierungsbezirk). Prezes naczelny nie zajmuje sie szczegóami

zarzdu w kraju, powierzonym jego pieczy, wydaje tylko ogólne

rozporzdzenia i rozstrzyga w wyszej instancyi; w praktyce za-

atwiaj wszystkie sprawy wadze regencyjne w swoici obwodach.

Wielkie Ksistwo Poznaskie skada si z dwóch takich obwodów:
Poznaskiego i Bydgoskiego. Bydgoski, z stolic w Bydgoszczy,

obejmuje 11.449,35 kwadratow^ych kilometrów i zosta utworzony

z okrgu Noteckiego, zajtego przez Prusy w r. 1772, oraz z pó-

nocno-wschodniej czci ziem, zdobytych w r. 1793. Obwód re-

gencyjny Poznaski, z siedzib wadz w Poznaniu, skada sic

z reszty powiatów, zajtych w r. 1793, i obejmuje 17,514 kilome-

trów kwadratowych. Na czele kadego obwodu stoi mianowany

przez ministeryum prezes regencyjny, jako gowa rzdu, skadaj-

cego si z dwóch wydziaów: „wydziau dla spraw kocielnych

i szkolnych", oraz „wydziau dla podatków bezporednich, domen

i lasów". Sprawy wewntrzne, policyjne i t. p. zaatwia osobicie

prezes regencyjny, przy pomocy „wydziau obwodowego", który

jest równoczenie sdem administracyjnem.

Obwód regencyjny dzieli si na powiaitj (Kreis), w których spra-

wuj wadz landraci, jako bezporedni podwadni presesa regen-

cyjnego. Pierwotnie powiaty w Wielkiem Ks. Poznaskiem od-

powiaday mniej wicej powiatom b. województw. Póniej, gdy

nastpia reorgnnizacya zarzdu, powikszono znacznie ich liczb,
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aby podzieli kraj na czci mniejsze, dajce sie atwiej dozoro-

wa i kierowa w duchu polityki germanizacyjnej. Reorganiza-

cya ta nastpia w r. 1887. Poniewa w dalszym cigu tej pracy,

zwaszcza przy statystyce ludnoci, bdziemy uwzgldnia take

w celaci porównawczyci dawniejszy stan rzeczy, przyczem trzeba

bdzie trzyma si podziau na dawne powiaty, podajemy i tu-

taj, obok podziau teraniejszego i ten, który istnia przed r. 1887.

Obwód regencyjny Bydgoski tworzyy dawniej powiaty na-

stpujce:

6) Mogilnicki,

7) Szubiski,

8) Wgrowiecki,

9) Wyrzyski.

1) Bydgoski,

2) Chodzieski,

3) Czarnkowski,

4) Gnienieski,

5) Inowrocawski,

W r, 1887 powiaty: Bydgoski, Czarnkowski, Gnienieski, Ino-

wrocawski i Szubiski podzielono i utworzono w ten sposób

z dziewiciu powiatów 14, a mianowicie:

1) Bydgoski miejski,

2) „ wiejski,

3) Ciodzieski,

4) Czarnkowski,

5) Wieleski,

6) Gnienieski,

7) Witkowski,

8) Inowrocawski,

9) Strzeliski,

10) Mogilnicki,

11) Szubiski,

12) Zniski,

13) Wgrowiecki,

14) Wyrzyski.

Na obwód regencyjny Poznaski skadao si pierwotnie 1

7

powiatów:.

1) Poznaski,

2) Obornicki,

3) Szamotulski,

4) Midzychodzki,

5) Midzyrzecki,

6) Babimojski,

7) Bukowski,

8) Wsciowski,

9) Kociaskij

10) remski,

11) Srodzki,

12) Wrzesiski,

13) Krobski,

14) Krotoszyski,

15) Pleszewski,

16) Odolanowski,

17) Ostrzcszow^ski.
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Obecnie istnieje, skutkiem nowego podziau, powiatów jn.

a mianowicie:

i) Poznaski miejski, 15) Leszczyski,

2) „ wiejski wschodni, 16) Sremski,

3) „ „ zachodni, 17) Srodzki,

4) Obornicki, 18) Wrzesiski,

5) Szamotulski, 19) Jarociski,

6) Midzychodzki, 20) Komiski,

7) Midzyrzecki, 21) Gostyski,

8) Skwierzyski, 22) Rawieki,

9) Nowotomyski, 23) Krotoszyski,

10) Grodziski, 24) Pleszewski,

1 1) Babimojski, (Wolsztyski) 25) Odolanowski,

12) Wschowski. 26) Ostrowski,

13) migielski, 27) Ostrzeszowski,

14) Kociaski, 28) Kpiski.

Przedstawiciel rzdu w powiecie, landrat, jest równoczenie

gow powiatowej wadzy autonomicznej i posiada skutkiem tego

bardzo rozlege penomocnictwa, z których w Poznaskiem korzy-

sta w celach germanizacyjnych. Pod wzgldem policyjnym po-

wiat w W. Ks. Poznaskiem dzieli si na komisaryaty okrgowe
(Distriktskommissarien), obejmujce po kilkanacie gmin, a zalene

zupenie od landrata. (W innych prowincyach pastwa pruskiego

s to organizacye autonomiczne, posiadajce inn nazw: „Amt").

Najniszymi organami wadzy centralnej s dodani komisarzom

okrgowym do pomocy i rozdzieleni na gminy, andarmi.

Zadaniem wszystkich tych organów wadzy centralnej jest

przestrzeganie ogólnych interesów pastwa i przepisów prawa,

nadzorowanie i popieranie rzdów autonomicznych, porednicze-

nie midzy niemi a rzdem pastwowym. System samorzdu
jest w Prusach, z pominiciem ogranicze, pochodzcych gównie

ze skojarzenia wykonawczej wadzy autonomicznej i centralnej

w jednem rku, przeprowadzony do konsekwentnie, dotyczy je-

dnak w praktyce waciwie tylko wewntrznych spraw gospodar-

czych i komunikacyjnych, obok kocielnych. W sprawach szkol-

nictwa i policyi, po za miastami, autonomia jest prawie zupenie
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i fikcyjna, zwaszcza w Poznaskiem, gdzie wchodz w grc wzgldy

! germanizacyjne.

Najnisz form organizacyi autonomicznej jest^wm« w trzech

postaciach: jako gmina wiejska, okrg dworski (dominialny) i gmi-

na miejska. Gmina, jako ciao samorzdne, stanowi równoczenie

!
zwizek ekonomiczny i polityczny, i zaatwia swoje sprawy we-

I
wnetrzne samodzielnie, za porednictwem swoich wasnych orga-

nów, pod nadzorem wadzy pastwowej i wyszych wadz auto-

nomicznych. Organizacya gmin w swej formie teraniejszej opiera

si na ustawie z r. 1892; ale pocztki jej sigaj pierwszej poowy
wieku XIX. Na czele gminy wiejskiej stoi stotys (wójt) (po nie-

miecku Schulze), wybierany na 6 at przez czonków gminy, za-

twierdzany przez rzd. W pracach dopomagaj mu wybierani

równie awnicy (Schóffe), nie maj jednak prawa miesza' sie do

jego rzdów. Do udziau w wyborach jest uprawniony kady
penoletni czonek gminy, nie pozbawiony sdownie praw obywa-

telskich i paccy podatek minimalny; nie wszyscy jednak posiadaj

równe prawa wyborcze. Waciciele gruntu s uprzywilejowani,

a mianoAvicie posiadaj ^3 wszystkich gosów. Okrgi dworskie

nie nale zazwyczaj do gminy wiejskiej, mog jednak by z ni
poczone na yczenie wacicieli i za zgod zarzdu gminy.

W okrgu samodzielnym waciciel posiada wszystkie prawa i po-

nosi wszystkie ciary gminne, podatkowe, szkolne, drogowe i t. d.

Wójt lub waciciel okrgu dworskiego posiada wadz policyjn

na swojem terytoryum, ale tylko w zastpstwie policyi rzdowej
(andarma). Zupenie konsekwentnie i wszechstronnie jest prze-

prowadzona zasada autonomiczna w gminach miejskich. Posia-

daj one wszystkie prawa samorzdu, zaatwiania swoich spraw

wewntrznych gospodarczych, nakadania podatków, utrzymywa-

nia szkó i policyi. Czonkowie gminy w^ybieraj w^edug systemu

trzyklasowego (plutokratycznego) rad miejsk, która mianuje

swego przewodniczcego, wybiera burmistrza i czonków („rad-

nych") magistratu. Burmistrz moe obj urzd tylko wledy, je-

eli zyska zatwierdzenie rzdu. Wyboru burmistrzów polskich

wadza pastwowa od niedaw^nego czasu nie zatwierdza z zasady.

Wysz organizacya autonomiczn, a zarazem zwizkiem
gospodarczym i politycznym, jest pou-ia. Posiada on wasn re-
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prezentacy pod nazw sejmiku powiatowego, wybieranego przez

gminy. Miasta posiadaj ^'3— 72 grosów, reszta dzieli sic midzy
gminy wiejskie i wacicieli ziemskich, którzy opacaj 150 — 450

marek podatku gruntowego i budynkowego. Prezesem sejmiku

powiatow^ego jest landrat. Sejmik wybiera na 6 lat „wydzia po-

wiatowy" (Kreisausschuss), skadajcy sie z 6 czonków, którym

znowu przewodniczy landrat, oraz 2 zastpców landrata, „deputo-

wanych powiatowych" (Kreisdeputirte). Wydzia odgrywa rol

rzdu powiatowego; w praktyce jednak rozstrzyga o wszystkiem

Bydgoszcz. Widok ogólny z mostu kolejowego.

landrat lub jego sekretarz (sekretarz powiatowy). Ksiy i nau-

czycieli nie wolno wybiera do wydziau powiatowego. Ordy-

nacya powiatowa w W. Ks. Poznaskiem opiera si na ustawie

z roku 1889 i zawiera, w porównaniu z innemi, znaczne ograni-

czenia. Miasta, posiadajce wicej ni 25,000 mieszkaców, two-

rz lub przynajmniej maj tworzy wasn organizacy powiato-

w, co w praktyce znaczy tyle, e s niezalene od sejmików, zo-

onych z przedstawicieli take gmin wiejskich. Z prawa tego ko-

rzystaj dotd w W. Ks. Poznaskiem tylko miasta Pozna i Byd-

goszcz. Wydzia powiatowy (w powiatach miejskich wydzia

miejski) jest najniszym sdem administracyjnym. Drug instan-

cy tego sdu jest, jak ju wspomniano, wydzia obwodowy. Ob-
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i wody regencyjne jednak nie stanowi organizacyi autonomicznej,
' lecz s tylko okrgami wadzy centralnej. W systemie autonomi-

' cznym po powiatach nastpuje zaraz proicuicija. Jest ona naj-

I
wyszym szczeblem w samorzdzie komunalnym i posiada prawa

:

korporacyjne. Teraniejszy ustrój autonomiczny W. Ks. Pozna-

[
skiego, jako cao, opiera sie na ustawie z r. 1889. Przy reorga-

nizacyi tej zmieniono jednak tylko niektóre szczegóy; w gównycti

[
zarysacti utrzyma sie dawny stan rzeczy. Dawny sejm W. Ksie-

j

stwa mia charakter wybitnie stanowy. Skada sie on z 50 czon-

;. ków, wród którycli posiadali przew^ige przedstawiciele stanu szla-

I cieckiego. Mianowicie za naleao do sejmu czterech czonków
wysokie] szlachty, posiadajcych gos wasny, 22 czonków stanu

rycerskiego, 16 przedstawicieli miast i 8 reprezentantów gmin wiej-

skich. Posowie wybieralni, t. j. wszyscy, prócz czterech, posia-

dajcych gos wasny, byli mianowani na zebraniach powiatowych

i na zgromadzeniach miejskich. Wybieralni byU tylko waciciele

gruntu, którzy skoczyli lat 30. Tak zoony sejm zbiera si
w Poznaniu na mocy dekretu królewskiego pod przewodnictwem

marszaka, naznaczonego przez króla z poród czonków sejmu,

i obradowa nad sprawami, przedstawionemi przez rzd, oraz po-

siada prawo podawania petycyi. Ustawa z r. 1889 nie zmienia

zasadniczo skadu reprezentacyi prowincyonalnej ani sposobu wy-
borów. Ograniczya tylko przewag wielkiej wasnoci ziemskiej.

Natomiast rozszerzya bardzo znacznie prawa tego ciaa autono-

micznego. Posowie s wybierani na sejmikach powiatowych pod

przewodnictwem andrata, a w powi^itach miejskich przez rad
miejsk wraz z magistratem. Król zwouje sejm i oznacza termin

sesyi. Reprezentuje go wobec sejmu z urzdu prezes naczelny,

uprawniony do zabierania gosu kadej chwili. Sejm mianuje

swego marszaka i obraduje pod jego przewodnictwem, ukada
budet, rozstrzyga o uyciu dopat z kasy pastwowej i wasnycli

dochodów prowincyi, jest uprawniony do uchwalania podatków
i poyczek za zezwoleniem ministeryum spraw wewntrznych, do

przedstawiania swych wniosków i skarg rzdowi. Przedewszyst-

kiem za wybiera organy, powoane do zaatwiania wszystkich

spraw wewntrznych prowincyi stosownie do postanowie sejmu

i ogólnych przepisów prawda, mianowicie za: 1) wydzia prowin-

18
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cyonalny, 2) starost krajowego, 3) czonków rady prowincyonal-

nej i 4) wydziay obwodowe. 1) Wydzia prowincyonalny W. Ks.

Poznaskiego (Provincialauscliuss) skada si z prezesa, 8 czon-

ków i tylu zastpców, oraz starosty krajowego. Zadaniem jego

jest przygotowywanie wniosków, które maj by przedstawione

sejmowi, przeprowadzanie ucliwa sejmu, mianowanie urzdników

autonomicznyci prowincyonalnycti, prowadzenie caego gospo-

darstwa autonomicznego, wydawanie opinii o sprawaci, przedsta-

wianych! przez ministeryum zarzdowi prowincyi. 2) Starosta krajo-

wy (Landesdirektor) jest najwyszym urzdnikiem wykonawczym

wydziau prowincyonanego. Jest Jon wybierany przez sejm i musi

Gniezno, Widok ogólny z nad j\'zoia.

by zatwierdzony przez króla. Reprezentuje on wydzia na ze-

wntrz, kieruje biurem wydziau, wykonywa jego postanowienia

i moe korzysta przytem z porednictwa i pomocy autonomicz-

nyci wadz powiatowyci i gminnyci, ale nie jest uprawniony do

udzielania im rozkazów. Wydzia prowincyonalny i starosta kra-

jowy s zupenie niezaleni od przedstawiciela wadzy centralnej,

naczelnego prezesa, ale oczywicie musz porozumiewa si z nim.

3) Rada prowincyonalna (Provincialrati) jest organizacy mie-

szan. Skada si ona z naczelnego prezesa, dwóch mianowanyci

przez króla (ministeryum) radców regencyjnych i 5 czonków, wy-

branych przez sejm, oraz tylu zastpców. Posiada ona gównie
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penomocnictwa polityczne i policyjne, moe udziela pozwolenia

na wydanie osobnych rozporzdze policyjnych dla pojedynczych

czci lub caej powincyi, rozstrzyga w sprawach organizacyi po-

licyjnej, a wogólnoci jest organem doradczym naczelnego prezesa.

4) Wydziay obwodowe (Bezirlisausschuss) istniej w kadym ob-

wodzie regencyjnym (a wiec w Poznaniu i Bydgoszczy), s orga-

nami przybocznemi prezesów regencyjnych, a skadaj si tak sa-

mo, jak rada prowincyonalna, z urzdników, mianowanych przez

rzd, i czonków, wybranych przez sejm prowincyonalny.

Ogóem wiec podwójna i uzupeniajca sie nawzajem admini-

stracya centralistyczna i autonomiczna W. Ks. Poznaskiego przed-

stawia sie jak nastpuje:

Wtad^a rsadowa. Wtadsa mieszana. Wiadra autonomiczna.

Frowincija: Prezes naczelny. Sejm prowincyonalny.

Wydzia prowinc.

Starosta krajowy.

Rada prowincyonalna.

Obwód reg.: Prezes regenc.

Wydzia obwodowy.
Powiat: Landrat. Sejmik powiatowy.

Wydzia powiat, (w powiatach miejsldch

Komisarz obwodowy rada miejska, magi-

(3—8 na 1 powiat; strat, burmistrz, wy-

tylko policya). dzia miejsld).

Gmina: andarm. Sotys.

(1 na kilka gmin; (w miastach: rada miej-

tylko policya). ska, magistrat, burmistrz).

Pod wzgldem sdów ijin W. Ks. Poznaskie, wraz z powiatem

Waeckim (Deutschkrone), który niegdy nalea do województwa
Poznaskiego, stanowi wasny okrg sdu nadziemiaskiego (Ober-

landesgericht). Okrg ten dzieli si (z wyczeniem powiatu wa-
eckiego) na siedem okrgów sdu ziemiaskiego (Landgericht).

Trybunay ziemiaskie znajduj si: 1) w Poznaniu, 2) Ostrowie,

3) Lesznie, 4) Midzyrzeczu, 5) Bydgoszczy, 6) Pile, 7) Gnienie. Do
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kadego sdu ziemiaskiego naley kilka sdów okrgowych (Amts- ,

gericht). Jest ich w W. Ks. Poznaskiem ogóem 57. Siedzib
j

sdów okrgowych s wszystkie miasta powiatowe, z wyjtkiem I

Babimostu. Oprócz tego za znajduj si sdy okrgowe w mia-

stach nastpujcych: w Rogonie, Wronkach, Zbszynie, Trzcielu,

Pniewach, Kargowie, Wolsztynie (zamiast sdu w Babimocie),

Jutrosinie, Bojanowie, Trzciance, Margoninie, obenicy, Pile, Na- '

kle, Koronowie, abiszynie, Kcyni, Trzemesznie i Pobiedziskach.

Sd okrgowy jest najnisz instancy dla spraw cywilnych (objekt

Byilgoszez. Widok z mostu Gdaskiego.

poniej 300 mk.), dla spraw subowych, komunikacyjnych, han-

dlowych, organem dla spraw sdownictwa dobrowolnego i orga-

nem przygotowawczym w niektórych procesach karnych (ledztwo

i t. d.). Pod przewodnictwem sdziego okrgowego odbywaj si

sdy awników dla drobnych spraw cywilnych i karnych. Sd zie-

miaski jest najniszym sdem kolegialnym, skada si z dwóch
izb, dla spraw waniejszych cywilnych i karnych. Jest drug in-

stancy w sprawach nalecych do kompetencyi sdów okrgo-

wych. W miejscowociach, które posiadaj sd ziemiaski, zbie-

raj si peryodycznie pod przewodnictwem sdziego, mianowa-
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nego przez prezesa sdu nadziemiaskiego, sdy przysigych dla

spraw kryminalnych. Sd nadziemiaski jest trzeci, wzgldnie

drug instancy dla spraw, nalecych do kompetencyi sdów
okrgowych, wzgldnie ziemiaskich. Od wyroku sdu nadzie-

miaskiego w drugiej instancyi mona odwoa si do sdu nad-

ziemiaskiego w Berlinie (Kammergericht) we wszystkich spra-

wach, opartych na prawie pruskiem (Landrecht). We wszystkich

innych sprawcach rozstrzyga w ostatniej instancyi trybuna Rzeszy

w Lipsku. Od wyroku sdów przysigych mona odwoa si

w trzeciej instancyi tylko do trybunau w Lipsku.

Pod wzgldem ivojsitowym W. Ks. Poznaskie nie stanowi od-

rbnej caoci. Rzd pruski nie wykona zobowiza, przyjtych

na kongresie wiedeskim, lecz po krótkim okresie przejciowym

wczy wojska poznaskie do armii pruskiej. Póniej, gdy.germani-

zacya staa si systemem, przeniesiono powoanych do spenienia

powinnoci wojskowej poza obrb kraju, do puków zaogujcych

w okolicach czysto niemieckich, i pomieszano w ten sposób z o-
nierzami niemieckimi, e Polacy nigdzie nie stanowi wikszoci

w batalionach. W kraju pozostaje tylko maleka cz (okoo 5^/0)

rekrutów. Reszt stanowi Niemcy z innych prowincyi. Zapro-

wadzono ten system nietylko ze wzgldów militarnych, ale i poli-

tycznych. Z jednej strony onierze polscy maj nauczy si po

niemiecku, nietylko mówi, ale i czu i myle. Po drugie za wia-

domo z dowiadczenia, e cz onierzy po odbyciu suby woj-

skowej osiedla si w miejscu garnizonowem lub okolicy. Pragnie

z tego korzysta wadza, aby powstrzyma pewien procent Pola-

ków od powrotu w strony rodzinne, a przyspieszy proces germa-

nizacyi W. Ksistwa przez osiedlanie si tam wysuonych onie-
rzy niemieckich. W rzeczywistoci jednak skutki tego systemu

nie s wielkie, bo po opuszczeniu szeregów, Polacy powracaj
z wcale nie hcznemi wyjtkami do W. Ksistwa, Niemcy za do

okolic, z których pochodz. Z Polaków, wysyanych w gb Nie-

miec, niemcz si tylko ci, którzy su na awans (podoficerowie),

a z Niemców, penicych sub w Poznaskiem, równie tylko

cz podoficerów, po wysueniu swych lat 9-u lub 12-tu, pozo-

staje w tym kraju, przew^anie na nizkich stanowiskach urzdo-
wych (andarmi, nisi urzdnicy celni, kolejowi i sdowi). Wojska,
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stojce zaog w W. Ks. Poznaskiem, nale do II i V korpusu

armii, a mianowicie tworz 4 i lo dywizy. Dywizya 4-ta jgst

rozmieszczona w miastach obwodu regencyjnego Bydgoskiego,

lo-ta w obwodzie reg. Poznaskim. Okoo czwarta cze wszy-

stkicti tyci wojsk znajduje sie w Poznaniu, który jest najsilniejsz

fortec nad granic wschodni.

Udzia IV sejmie pruskim i parlamencie niemiecldm. Jako cze
Królestwa Pruskiego i Cesarstwa Niemieckiego, W. Ks. Poznaskie

Wyl*i~r

^' '-'^/illiWs

"Wgrowiec. Koció N. P. Maryi. (Wiek XIV).

(Z albumu Nap. Ordy).

wysya odpowiedni liczb posów do cia prawodawczych kró-

lestwa i cesarstwa. W Prusach istnieje dwuizbowy system re-

prezentacyjny, który jednak nie zapewnia wielkich praw ludnoci.

Konstytucya pruska, nadana przez króla Fryderyka Wilhelma IV,

w r. 1 850, zapewnia przewag w ciaach prawodawxzych stanom

posiadajcym, zachowujc bardzo rozlege prerogatywy koronie.

Sejm królestwa skada sie z dwóch izb: izby niszej, czyli posel-

skiej (Abgeordnetenhaus) i wyszej, czyli izby panów (Herrenhaus).
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Izb poselsk tworz przedstawiciele ludu, wybierani wedug syste-

mu trzyklasowego (plutokratycznego) w taki sposób, e ogromna

wikszo ludu posiada tylko 7,3 wszystkich gosów, a rozstrzygaj

stany posiadajce. Nadto wybory odbywaj sie jawnie, przez co

swoboda gosowania wanie dla wyborców niezamonyci i nie-

samodzielnych jest bardzo ograniczona. Wyborcy nie oddaj

swych gosów bezporednio na kandydata poselskiego, lecz wy-

bieraj maemi grupami mezów zaufania (jednego na 250 dusz)

i ci dopiero wybieraj posa. Uprawniony do gosowania jest

kady obyw^atel, który ukoczy rok 24 ycia, mieszka od 6 mie-

sicy w danym okrgu wyborczym, nie jest pozbawiony sdownie

praw obywatelskich i nie pobiera jamuny z funduszów gminy. Pra-

wo wybieralnoci przysuguje obywatelom, którzy ukoczyli 30 rok

ycia. Wybory odbywaj sie na lat 5. W. Ks. Poznaskie wy-

sya do izby poselskiej 29 czonków (ogólna liczba 433). Wybory
odbywaj sie okrgami, które skadaj si zwykle z kilku powia-

tów. Izba panów (Herrenhaus) przypomina swym skadem bardzo

dawn organizacy stanow. Skada sie ona z penoletnich czon-

ków domu królewskiego, gowy ksicego domu Hohenzollernów,

103 przedstawicieli starych rodów, które posiadaj mandat dzie-

dziczny, 4 piastunów urzdów koronnych przy dworze królew-

skim, 45 czonków powoanych przez króla i 1 70 mianowanych
na skutek przedstawienia przez odpowiednie instytucye lub grupy

ludnoci. Z tych 170 czonków przedstawiaj królowi: trzech trzy

„kapituy" protestanckie, 9 senaty uniwersytetów, 8 prowincyo-

nalne zwizki hrabiów, 48 miasta, które uzyskay ten przywilej,

90 zwizki starej wielkiej wasnoci ziemskiej. W. Ks. Pozna-
skie jest reprezentowane w izbie panów przez 19 czonków, w cz-
ci dziedzicznych, w czci mianowanych przez króla bezporednio,

w czci wybieranych przez zw^izek hrabiów, zwizki starej wiel-

kiej wasnoci ziemskiej i miasta. Konstytucya Cesarstwa Niemiec-

kiego opiera sie na zasadzie demokratycznej. Izba poselska, zwana
parlamentem (Reichstag), skada si z 397 czonków, wybieranych

bezporednio w gosowaniu tajnem (kartkami) co 5 lat przez wszy-

stkich obywateli penoletnich, którzy nie s pozbawieni wyrokiem
sdowym praw obywatelskich, bez rónicy stanowiska i majtku.

Okrgi wyborcze obejmoway pierwotnie po 100,000 dusz; poniewa
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jednak od czasu zaprowadzenia konstytucyi liczba ludnoci wzrosa

nierównomiernie w rónych czciach pastwa, obecnie okrgi nie

s równe, i stosunki przesuny si na niekorzy okrgów silnie za-

ludnionych (wielkich miast i okrgów przemysowo-górniczych).

Wychodzi na tem dobrze midzy innemi W. Ks. Poznaskie, któ-

rego ludno powikszya si stosunkowo nieznacznie. Wysya
ono do parlamentu 15 posów, wybieranych w okrgach, z których

kady skada si z kilku powiatów. Miejsce izby wyszej w Ces.

roda. Koció staroytny (wiek XV).

(Z albumu Nap. Ordy).

Niemieckiem zajmuje rada zwizkowa (Bundesrath), skadajca sic

z penomocników, mianowanych przez '".:dy pojedynczych pastw
zwizkowych. Ludno, a w4c i ludno W. Ks. Poznaskiego,

nie jest reprezentowana w tem zgromadzeniu. Przedstawiciele jej

o tyle wic tylko mog oddziaywa na rozwój stosunków polity-

cznych i prawodawstwa, o ile rada zwizkowa zatwierdza uchway
parlamentu. Z drugiej jednak strony rzd cesarski nie moe uczy-

ni adnego kroku, na który nie uzyska zezwolenia parlamentu.
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W takich warunkach, wobec istnienia licznych stronnictw w par-

lamencie, maa grupa posów polskich moe niekiedy przechyli

zwycistwo na jedn lub drug stron i nabra chwilowo wielkiego

znaczenia politycznego, jak np. w pocztkach panowania ces. Wil-

helma II, pod rzdami Caprivi'ego. Natomiast w sejmie pruskim,

w którym, dziki plutokratycznemu systemowi wyborów, szlachta

niemiecka i sprzymierzeni z ni przedstawiciele wielkiego przemy-

su (narodowcy liberalni) stanowi zwart wikszo, gosy posów
polskich wyjtkowo tylko mog zaway na szali.

TOPOGRAFIA.

Jy Aanim przystpimy do szczegóów, dotyczcych ludnoci W. Ks.

^^ Poznaskiego, jej stosunków narodowych i wyznaniowych,
oraz warunków^ wród których yje, pracuje i walczy, powicimy
jeszcze kilka uwag wygldowi zewntrznemu tego kraju i wymienimy
waniejsze osady, jako rodowiska ruchu spoecznego, ekonomicz-

nego czy politycznego. Odstpujemy od przyjtego szematu, we-
dug którego dane o ludnoci powinny poprzedza opis siedzib

ludzkich. Czynimy to za nie tylko dla tego, e osady s na ogó
czynnikiem staym w zmieniajcych si warunkach ycia, twora-

mi historyi i kultury odlegej i bliszej przeszoci, naokoo których

grupuje si ycie, lecz i dlatego, aby czytelnik przy rozdziaach sta-

tystycznych nie gubi si wród nazw miejscowoci, których poo-
enia i znaczenia jeszcze nie pozna.

19
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Podróny, przejedajcy kolej elazn przez W. Ks. Pozna-

skie, niewiele wyniesie wrae z tego kraju. Wiosn jeszcze lub

w pocztkach lata, kiedy po obu stronach toru szumi falujce lany

yta i pszenicy, cign sie nieprzejrzane pola burych buraków cu-

krowych, modych kartofli lub gszcze rosej kukurydzy, a zdaa

miej sie w socu wioski wród bujnej zieleni lub biaego

kwiecia drzew owocowych, krajobraz jest zajmujcy i sympa-

tyczny. Jesieni jednak, zim lub wczesn wiosn, gdy pocig
sunie wród rozlegych nagicli ciernisk, dugich smug czarnej,

wieo zaoranej roli, paszczyzn, pokrytych niegiem lub zaledwie

Kana Bydg-uski. Trzecia szluza.

odrastajc od ziemi ozimin, widok nuy sw jcdnostajnoci.

Mija mila za mil, godzina za godzin, a na tej paszczynie niema

prawie nic, coby zwracao na siebie szczególn uwag. Chwilami

tylko zaczerni sie na widnokrgu niebieskawy grzebie odlegego

lasu, tu i owdzie zabyszczy oowiana powierzchnia maego jeziora,

przesunie si przed oczami grupa niskich nagicli pagórków, zary-

suje sie sylwetka mieciny. Szara równina, szare chaty, szare

niebo — szara jednostajno. Tylko na maej przestrzeni, na dro-

dze z Bydgoszczy do Naka, krajobraz róni sic od innych. Po

jednej stronie, pónocnej, wznosz si tu nad torem, na kilkadzic-
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siat metrów strome wzgórza, poronite gstym lasem, poprzerzy-

nane gbokiemi jarami i oyskami strumyków: to stoki pasma

Batyckiego. Po drugiej stronie, poudniowej, zupene przeciwie-

stwo: jak daeko okiem sign, równa jak stó, latem szmaragdo-

wa, powa jesieni, nizina, wród której gdzie daleko migoc biae

agle. Tedy dawniej czya si Wisa z Noteci; obecnie jest tam

bujna olbrzymia ka, przernita wzdu kanaem Bydgoskim.

Pozatem podrónemu, który nie interesuje si szczególnie krajem,

po przebyciu caego W. Ksistwa wzdu i wszerz, zaledwie kilka

szczegóów pozostanie w pamici. Moe uderzy go na drodze

z Torunia lub Bydgoszczy do Poznania, wielka witynia w male-

kiem miasteczku, zbudowana widocznie na wzór S-tego Piotra

w Rzymie: to koció Trzemeszeski. Moe zauway, kilka mil

dalej, po prawej stronie toru, potny, dwuwieowy koció nad

jeziorem: to katedra Gnienieska (ryc. str. 148). Jeszcze dalej zajmie

go Pozna ze swemi rowami i waami fortecznemi, ciaosem wie i ko-

minów fabrycznyci. Wreszcie moe utkwi mu w pamici widok wy-

rastajcego ogromnie nad maemi domeczkami kocioa we Wsctio-

wie, ju w pobliu granicy szlskiej. Kto jednak interesuje si

tym krajem i z ciekawoci bada napotykane po drodze szczegóy,

temu nawet taki pospieszny przejazd przez W. Ksistwo powie

bardzo wiele. Co kilka mil zamigoce mu przed oczami grupa ra-

co czerwonyci domków, pokrytyci raco czerwon lub pstro-

kat polewan dachówk: to osady, utworzone przez komisy
kolonizacyjn. W kadem prawie miecie i wikszyci wsiaci, le-

cycti nad torem, zauway spiczaste, brzydkie, czerwone, pozba-

wione zazwyczaj wszekici ornamentacyi wiee kocielne, przypo^

minajce ogóln postaci gotyk: to stranice niemieckoci i prote-

stantyzmu, kocioy protestanckie, zbudowane dziesitkami przez

Fryderyka Wilhelma IV. Wogóle, prawie kady wikszy gmach
czerwony, to gmach rzdowy (oczywicie z wyjtkiem fabryk),

koszary, szkoa pastw^owa, urzd pocztowy i t. p. Z liczby tych

gmachów mona wnosi o germanizacyi i protestantyzacyi osady.

Wogóle, im nowiej wyglda którakolwiek osada, im wicej tam do-

mów czerwonych i brzydkich barokowych lub pseudogotyckich,

z dziwacznemi spiczastemi wieyczkami, tern wicej jest zniem-

czona; im spokojniejsza, im mniej raca sw architektur, im star-
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sze, powszedniejsze domy, tern silniejszy jest tam ywio polski.

Prawie kady koció stary, renesansowy lub barokowy (rzadko

gotycki z XIV lub XV wieku) jest (lub by) katolicki. Tylko
midzy najnowszymi s mae gotyki, które swpzdobnoci róni
si od sctiarakteryzowanych wyej protestanckici; tu i owdzie

wzniesiono te nowe kocioy katolickie w stylu romaskim, prze-

wanie brzydkie.

Takici szczegóów, które pozwalaj uwanemu podrónikowi
zoryentowa si odrazu w stosunkaci politycznycli, wyznanio-

wycti, urzdowycli, a po czci i ekonomicznych, pojedyczyci

Katedru Gnieznieu^lJu.

osad i okolic, jest wicej. Wspomnimy tylko jeszcze o jednym,

najwaniejszym. Równina W. Ks. Poznaskiego nie zupenie jest

podobna do innycli; posiada wasny ciarakter, który rzuca si

w oczy, bez wzgldu na to, czy przybdziemy tam z równiny

Szlskiej lub Brandenburskiej. Mniej widoczna jest rónica dla

przybywajcyci bezporednio z Królestwa Polskiego, zwaszcza
gubernii, ssiada

j
cyci bezporednio z Ksistwem. Swój odrbny

ciarakter zawdzicza Poznaskie topoli. Nie w tem znaczeniu,

jakoby to drzewo byo tam najwicej rozpowszecinione. Najcz-
ciej spotykamy siw Ksistwie, jak i gdzieindziej z w^ierzb,—poowa
dróg ponycli jest niemi wysadzona; na drogaci bityci za widzimy
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tylko jarzcbJnc, pscudoakacye, kasztan, jesion, drzewa owocowe,

niekiedy take lipy, klony lub platany. Ale mimo to topola, a zwasz-

cza topola czarna, rzadziej woska, nadaje swoim ogromem i ugru-

powaniem krajobrazowi waciwy charakter. Tu pojedyncz ko-

ron wybiega wysoko ponad wierzby przydrone, ówdzie tworzy

wspaniae aleje, gdzieindziej w grupaci pilnuje kocioów i wej-

cia bram cmentarnyci, dugiemi szeregami okra stawy lub towa-

rzyszy rowom i wybrzeom jezior, otacza wiecem ctiaty wienia-

cze, liczne zabudowania dworskie, pojedyncze domy i cae osady.

Czy znajdujemy sie na czarnej ziemi kujaw^skiej pod Inowroca-

wiem, Strzelnem lub Kruwic, czy na piasczystycti Paukacli pod

Pakoci i ninem, na glinacti Krajny za Nakem i Bydgoszcz,

czy na yznych nizinach nadobrzaskici pod Kocianem lub Krzy-

winem—wszdzie przedewszystkiem rzuca sie w oczy swoim ogro-

mem, wieci latem z daleka ciemn zieleni swych lici, zim do-

daje ponuroci krajobrazowi, wycigajc ku chmurnemu niebu na-

gie, czarne konary. Gdzie nad dachami strzech lub przy kociele

spotykamy grupy topoli, moemy przypuszcza, e to wie polska

i koció katolicki. We wsiach czysto niemieckich rzadziej widu-

jemy to drzewo, chocia i Niemcy nie wyrzekaj sic zupenie sa-

dzenia topoli.

Przystpujemy po tych kilku uwagach ogólnych do szczegóów
i rozpoczynamy przegld powiatów i waniejszych miejscowoci

W. Ksistwa, od dzielnicy najstarszej, od Kujaw i jeziora Gopa.
Cz kujawska W. Ksistwa Poznaskiego naleaa dawniej w ca-

oci do powiatu Inowrocawskiego. Podzielono go w r. 1887 na

dwa powiaty: Inowrocawski i Strzeliski. Cay ten kraj jest uro-

dzajn równin, na której na poudniu tylko, wród jezior, wznosz
si pojedyncze wzgórza. Pierwotna stolica Piastów, Kruiuica

(Kruschwitz), utracia od wieków swoje znaczenie, jest dzi ma-
em niepozornem miasteczkiem. Tylko stary koció (ryc.

str. 94), niegdy katedra biskupstwa Kruszwickiego oraz „My-
sz wiea" (ryc. str. 120), szcztek zburzonego za wojen szwedz-

kich zamku ksicego, wiadcz jeszcze o dawnej wietno-
ci. Kruwic posiada niespena 3,000 mieszkaców, w tej Uczbie

V3 katolików, Polaków. Wiksze cokolwiek jest miasto powiatowe
Strzelno (Strelno), które przy ostatnim powszechnym spisie ludno-
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ci w r. 1900 posiadao 4378 mieszkaców {^\ ^ katolików, Polaków),

prowadzi do oywiony handel i zachowao czciowo jeszcze
\

stary wygld i kilka gmachów staroytnych, midzy któremi wy-
|

róni si wielki b. klasztor Norbertanek (ryc. str. 151). Postpu-

jc ku pónocy, przechodzimy czciowo ju osuszone bagna Ba-
^

chorzy i wkraczamy do powiatu Inowrocawslciego. Kraj, tak samo ,i

jakwpow. Strzeliskim, jest równy, prawie bez adnych wzgórz, ale
|

i bez jezior. W pobliu Noteci (Mtew), na odosobnionem wzgó-

Inowrocaw. Rynek i stary ratusz (rozebrany w r. 1871).

(Z albumu Napoleona Ordy).

rzu wznosi si stara stolica województwa, b. kasztelania i staro-

stwo, luoicroclaw, miasto co do wielkoci trzecie w W. Ks. Po-

znaskiem, prawie zupenie nowoytne, schludne ale brzydkie.

Z przeszoci prawie nic ju nie pozostao. Staroytny ratusz (ryc.

str. 150) rozebrano w r. 1871; pikn ruin kocioa N. P. Maryi,

przebudowa teraniejszy proboszcz, zacierajc charakter staro-

ytny, i zasoni nowym wielkim kocioem romaskim. Utrzy-

maa si tylko stara, brzydka Fara, a miejscami szcztki dawnego
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muru fortecznego. Inowrocaw posiada 26,140 mieszkaców C*/^

katolików, przeszo poowa Polaków), gimnazyum, znaczn zaog
wojskow, kopalni i warzelnie soli, zakad leczniczy solankowy,

oywiony przemys i handel. Drugie miasto powiatu Inowrocaw-

skiego, Gnieiclcowo (Argenau), niegdy, w^ czasie podziaów po

mierci Krzyw^oustego, stolica ksistwa tej samej nazwy, dzi niema

adnego znaczenia. Posiada mieszkaców 3.121. w wikszej po-

owie katolików, w polowie Polaków. W okolicaci tej mieciny

Strz(3lno, Koció i klasztor Norbertanek.

(Z albumu Napoleona Ordy).

opuszczamy czarnoziem kujaw^ski. Zaczynaj sie piaski. Cign
si one dug, pocztkowo bardzo wizk smug, od wsciodniej

granicy przez pónocn cze pow^iatu, sigaj Wisy i towarzysz
nam do powiatu Bijdgosldcgo (Bromberg). Równoczenie zmienia

sie i zewntrzny wygld kraju. Na równinie pokazuj sie piasczy-

ste wzgórza, coraz rozleglejsze, im bliej Wisy i Bydgoszczy, poro-

nite lasem sosnowym; w osadach coraz czciej spotykamy y-
wio niemiecki, a w samej Bijdgo^zczij stajemy w miecie z cha-
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rakterem prawie czysto niemieckim. Okolica ta bya przed kilku-

dziesiciu laty jeszcze przewanie polsk; zgermanizowaa j czcio-
wo szlachta, oddajc ziemi Niemcom.W miecie od wieków Niemcy
odgrywali rol wybitn. Nabrao ono znaczenia i poczo rozwi-

ja si dopiero pod rzdami pruskiemi, odkd z rozporzdzenia

Fryderyka II, przekopano nizin midzy Brd i Noteci pod Na-

kem i przez zbudowanie kanau Bydgoskiego (ryc. str. 146) utwo-

rzono now, wan komunikacy wodn midzy Wis a Odr.

Tila Dom Staszica. (Z albumu Nap. Only).

Bydgoszcz sta si wtedy rodowiskiem ruciu iandlowego i rozwi-

ja si tem szybciej, e wadze otoczyy go szczególn protekcy,
jako miasto w znacznej czci niemieckie. Dzi ju jzyk polski

syszy si tam nieczsto poza kocioem farnym i zaukami,:

zamieszkanymi przez robotników. Jest to drugie co do wielkoci,

miasto w Ksistwie. Posiada 52,154 mieszkaców (okoo 7^ ka-

tolików, 7^ Polaków). Jest stolic obwodu regencyjnego i stanowi

powiat osobny, miejski. Posiada wielk zaog wojskow, wielki

ruch handlowy, wielki przemys (myny, obrabianie drzewa), kilka

j
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wyszych zakadów naukowych (seminaryum nauczycielskie, gi-

mnazyum), teatr niemiecki. Wygld miasta jest zupenie nowo-

czesny, jakkolwiek nie zbywa mu na gmachach starych; waniejsze

ulice s szerokie, dobrze brukowane, na starem miecie wzkie,

ale prawie zupenie bez ladów dawniejszej przeszoci. Przez

rodek miasta przepywa wartka Brda (Brahe), przez któr prowa-

dzi kilka mostów. Komunikacye w miecie uatwia tramwaj elek-

tryczny.

Poza Bydgoszcz, od Wisy a hen ku zachodowi, cignie si

kraj, rónicy siQ znacznie od reszty W. Ksistwa. Znajdujemy

si na poudniowej krawdzi pojezierza Pomorskiego. Gliniaste

pasma wzgórz, poprzedzielane gbokiemi dolinami, na których

spodzie wiec si miejscami pikne jeziorka, oprawione w zielone"

ramy bujnych k, wyrastaj z równiny; tu i owdzie spotykamy

silnie sfadowane smugi biaych lotnych piasków. Na wschodzie

i poudniu wyyna opada stromo ku Wile, kanaowi Bydgoskiemu

i botnej nizinie Noteci, na zachodzie, ku prowincyi Brandenbur-

skiej, rozsypuje si w piasek. Cz zachodnia tego obszaru po-

siada wasn nazw historyczn „I&ajn//''. Obejmuje ona póno-
cn cz powiatu wiejskiego Bydgoskiego i cz Wyrzyskiego,

a na pónocy siga do Prus Zachodnich. W powiecie Bydgoskim

wiejskim spotykamy trzy mae mieciny. Na poudniu, nad Wis,
wród piasków, Solec (Schulitz) z 4,330 mieszkacami, miasteczko

portowe, z wielkim handlem drzewnym, prawie zupenie niemiec-

kie i protestanckie; na wschodzie od Bydgoszczy, równie nad Wi-
s, Fordon, z 2,387 mieszkacami \^l^ Niemców protestantów); na

pónocy, w piknem pooeniu, nad Brd, Koronowo (po niem. Pol-

nisch Krone, albo Krone an der Brahe), z 3,800 mieszkacami (^3

katolików, cokolwiek mniej Polaków), pamitne klsk Krzyaków
w r. 1410. W powiecie 'Wijrzfjsldm, .najwikszem miastem jest

l^iakh (Nakel) nad Noteci, jedna z najstarszych osad W. Ksistwa,

niegdy gród warowny, a bodaj i stolica jednego z ksit pomor-
skich. Posiada 7,782 mieszkaców (% Niemców, wiksza poowa
protestantów), bardzo oywiony handel i znaczny przemys.

Z reszty miast powiatu, adne nie ma wikszego znaczenia. Oto ich

nazwy: Wyrzijslc (Wirsitz), z 2,094 n^- (poowa Niemców protest.),^

oJe?iica (Lobsens), z 2,239 m. (poowa Niemców, mniejsza poór;

20
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wa protest.); Mrocza (2,197 "i., potowa Niemców protest.); Mni-

steczko (Friedheim, 1,023 m., ^3 Niemców protest.); Wysolca (Wis-

sek, 1,067 n^-j V.^ katolików, Polaków). Powiat Ghodziesld (CoU

mar) mniejsz tylko poow naley do pojezierza Pomorskiego.

Wzgórza s tam (na pónocy) mniejsze, piasków wicej; za to po

lewej stronie Noteci, naokoo miasta Chodzie, znajduje sie grupa

pagórków, wystajcycti znacznie nad nizin. Z miast powiatu

najwiksze jest Tia (Sctineidemuil) nad Gd. Posiada ono

19,656 mieszkaców (prawie sami Niemcy, Ys katolików), znaczny

handel i przemys (wyprawianie skór, sukna). Tu urodzi sie w r.

1755 Stanisaw Staszic (ryc. str. 142). Z miast innych powiatu

adne pod wzgldem liczby mieszkaców, znaczenia handlowego

i przemysowego, z Pi równa si nie moe. Chodzie liczy 5,026

mieszk. (-/j katolików, znacznie mniej Polaków); Budzin 2,018 mie-

szkaców (wiksza poowa katolików Polaków); Margomin 1,756

m. (poowa katolików Polaków); Szamocin 1967 m. (przewanie

niemieckie, Polaków 74); wreszcie Ujcie (Usch), pamitne zdrad
Hieronima Radziejowskiego r. 1455, przy ujciu Gdy do Noteci.

Posiada mieszkaców 2,287, w tej liczbie 74 katolików, 72 Pola-

ków). W obu zachodnich powiatach obwodu reg. Bydgoskiego,

Czarnkowskim i Wieleskim, przewaaj piaski i bota. Le one

po obu stronach Noteci i tworzyy do r. 1887 jeden powiat: Czarn-

kowski. W dzisiejszym powiecie Czarnkowslcim istniej 2 miasta:

Czarnlców z 4,830 i Trzcianlca (Schónlanke) z 5,429 mieszkacami.

W obu Niemcy posiadaj znaczn przewag. Powiat Wiele?islci

(Filehne) posiada tylko jedno miasto: Wieleii, z 4,303 mieszk. I tu

Polacy stanowi tylko nieznaczny procent ludnoci. Z innych

miejscowoci powiatu zasuguje na uwag wany wze kolejowy

Krzy (Kreuz), nalecy do czysto niemieckiej wielkiej gminy wiej-

skiej okacz (niem. Lukatz).

Z tego obszaru nadnoteckiego, zniemczonego mniej lub wicej

sztucznie ju pod rzdami Fryderyka II, przez tumne osiedlanie

kolonistów niemieckich, w czci te przez niedbalstwo i nierzd

szlachty polskiej, która nie potrafia utrzyma w swych rkach

ziemi odziedziczonej, powracamy znowu do okolicy, która zacho-

waa lepiej swój charakter polski. Okolica ta, leca na wschód

od powiatu Chodzieskiego, midzy Noteci i Wen, posiada star
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nazw: „PaluJii'' i siga a do Kujaw, z któremi styka si w pobli-

u Pakoci. Pod wzgldem administracyjnym obszar ten nie two-

rzy od wieków odrbnej caoci, lecz wctiodzi w skad rozmai-

tycli okrgów. Obecnie stanowi on cz powiatów: Wgrowiec-
kiego, Zniskiego, Szubiskiego i Mogilnickiego. Odznacza si on

wielk obfitoci maych i rednich jezior, powierzchni do silnie

sfadowan, gruntem lekkim, przewanie piasczystym, rednio uro-

dzajnym. Powiat Wagrowiecld skada si z pónocno-zachodniej

nin. Staroytna Fara. (Z albumu Nap. Ordy).

czci Pauk i kilkomilowego obszaru po lewej stronie Weny. Po-

siada 4 miasta: Wgrowiec z 5,362 mieszkacami (niespena Yi ka-

tolików Polaków), /SAro/t (Schokken) z 1,284 niieszk. (wiksza po-

owa katolików Polaków), Miecisko z 1,136 mieszk. prawie sami

Polacy katolicy) i Goacz z 1,093 niieszkacami (przeszo "^l^ kato-

lików Polaków). Wszystkie te miasteczka zachoway jeszcze

w znacznej czci swój stary wygld. Wgrowiec posiada kilka

piknych gmachów staroytnych, jak koció katolicki (ryc. str. 142)
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i dawny kkisztor Cystersów; podGoacz znajduj si zapuszczone

ruiny starego zamku, z czasów piastowskich. Z powiatem wgro-
wieckim graniczy na pónocnym wschodzie Szubisld. Obejmuje on

obszar zamknity podwójnem kolanem Noteci, a na dwóch miej-

scach, sigajc po za t rzek, wkracza w pow. Bydgoski i Inowro-

cawski. Jest on mniej bogaty w jeziora, ni reszta Pauk, nato-

miast posiada do rozlege moczary. Miasteczka powiatu s nie-

wielkie, bez znaczenia handlowego i przemysowego. Szubin po-

siada 3,063, Kcynia (Exin) 3,086, abiszyn 2,251, Barcin 1,106,

Bi/narzewo 813 mieszkaców. We wszystkich, z wyjtkiem Ry-

narzewa, ludno polska i katolicka posiada znaczn przewag.
abiszyn nad Noteci by niegdy, w XII i XIII wieku twierdz pol-

sk, przeciwstawion pomorskiemu Naku. Kcynia bya niegdy
miastem handlowem i starostwem; do dzi dnia posiada kilka gma-

chów staroytnych. Dodamy wreszcie, e cz powiatu Szubi-

skiego, pooona po prawej stronie Noteci, w okohcy Barcina i a-
biszyna, a graniczca z pow. Inowrocawskim, zalicza si jeszcze

do Kujaw. Dopiero po lewej stronie Noteci zaczynaj si Pauki.

Przy nowym podziale w r. 1887 utworzono ze skrawków dawnych
powiatów: Wgrowieckiego, Szubiskiego i Mogilnickiego, powiat

nowy Znislii. Jest to najobfitszy w wody powiat W. Ksistwa.

Z miasteczek najwaniejszy jest nin, bogaty we wspomnienia hi-

storyczne, sawny jako miejsce urodzenia kilku wielkich uczonych

i poetów, midzy innymi Jana i Jdrzeja niadeckich i Klemensa
,

Janickiego. Z gmachów staroytnych pozostao ju niewiele. Na
uwag zasuguje koció katolicki, jeden ze starszych w Ksistwie

(ryc. str. 155). Wr. 1900 nin posiada 4,005 mieszkaców (prze-

szo 73 katolików Polaków). Inne miasteczka s malekie: Gcisawa (

posiada 828, Janowiec 1,566, Rogowo 1,811 mieszkaców. We:
wszystkich Polacy posiadaj znaczn przewag. Gsawa pamitna ii

jest mierci Leszka Biaego, zamordowanego w pobhzkiej wsi,
^j

Marcinkowie, w r. 1228 przez siepaczów pomorskich. Opodal, i

pomidzy jeziorami, ley jedna z najpikniejszych miejscowoci I

W. Ksistwa, Wenecya (ryc. str. 97). Dawne miasta: erniki, nale-
I

ce do Zniskiego pow., oraz ekno i opiennu, które pozostay I

w powiecie Wgrowieckim, utraciy prawa miejskie. Okrojony

przy nowym podziale powiat MogilmcM naley tylko w czci do \
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Pauk, posiada jednak taki sam grunt piaszczysty, tak sam obfi-

to jezior i silnie sfadowan powierzchni. Najwiekszem i naj-

waniejszem miastem w powiecie jest Trzemeszno (Tremessen),

pene pamitek i wspomnie iistorycznycli, niestety, po czci zni-

szczonyci lub przebudowanych gmachów staroytnych, miedzy

którymi zasuguje na szczególn wzmiank koció, nie tyle dla

piknoci budowy, zeszpeconej przy przebudowaniu, ile dla swej

wielkoci i bogactwa w dziea sztuki i cenne pamitki. Pod rz-

Mogilno. Koció i b. opactwo Benedyktynów.

(Z albumu Nap Ordy).

darni pruskiemi, zwaszcza w latach ostatnich, Trzemeszno utracio

swe dawne znaczenie, jest brudn, odrapan miecin, pozbawion
ruchu handlowego i przemysowego. Sawne w poowie wieku
XIX gimnazyum zostao zwinite do poowy i zamienione na pro-

gmnazyum. W r. 1900 Trzemeszno posiadao 5,030 mieszka-
ców, w tej liczbie okoo 4,000 katolików i niewiele mniej Polaków.

Miasto stoeczne powiatu, Mogilno, jest znacznie mniejsze (3,530

mieszkaców), ale daleko ruchliwsze i rozwija si powoli, ale stale.
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Polacy stanowi tam

-/s
zaludnienia. W czasach ostatnich miasto

nabiera coraz wicej wygldu nowoczesnego, skromne stare domki
^

ustpuj miejsca brzydkim kamienicom barokowym i „modern*.

Na wzgórzu, nad jeziorem, wznosi si potny gmach dawnego \

klasztoru Benedyktyskiego, pochodzcy z XI wieku (ryc. str. 157).
]

Z dawnych malekich miecin powiatu, oprócz dwóch wymienio-

nych, utrzymay si dotd tylko Gem)ice (1,185) i Palcoó (2,957

mieszkaców). Oba posiadaj ludno przewanie polsk. Pako '

nad Noteci synie w okolicy star Kalwary, skadajc si z 30

kaplic. Ze starego zamku nie pozostao ani ladu. Natomiast za-

.

chowa si staroytny pikny klasztor Reformatów. Dawne mia-

steczka, Wilatowo i Kwieciszewo, zostay zrównane z wsiami.

Midzy powiaty Mogilnicki, Zniski i Wgrowiecki wrzyna si t-

pym klinem Gnienieski, równie bogaty w jeziora, ale daleko

mniej pagórkowaty. Obejmowa on dawniej znaczn przestrze

i siga do granicy Królestwa Polskiego. W r. 1887 podzielono

go na dwa powiaty: Gnienieski i Witkowski. W Gnienieskim
stolic powiatu jest Gniezno, czwarte co do wielkoci miasto

w Ksistwie, z 21,661 mieszkacami. Bya to pierwsza za czasów

Mieszków i Bolesawów stolica pastwa, a i póniej, po przenie-

sieniu rezydencyi do Krakowa, a wreszcie do Warszawy, Gniezno

pozostao stolic prymasów. Do pocztku XIV w. tam koronowali

si królowie. Pod ostatnimi Jagiellonami i Sasami miasto podu-

pado i poczo podnosi si dopiero w wieku XIX. Dzi posiada

ono charakter zupenie nowoytny i naley do najpikniejszych

miast Ksistwa; zniemczyo si jednak ju prawie do poowy.

Z gmachów staroytnych pozostay tylko kocioy, midzy nimi

katedra arcybiskupia, zaoona w r. 965, od tej pory jednak kilka-

krotnie ju przebudowana (ryc. str. 148). Pojedyncze czci si-

gaj jednak najdawniejszych czasów. Niepodobna nam z boga-

tego skarbca pamitek historycznych wyhczy tu ani drobnej cz-

ci. Wspomnimy tylko o grobie królowej Dbrówki, o grobowcu

-tego Wojciecha i spiowych drzwiach katedry, darze Bolesawa

Chrobrego. Na cmentarzu przy kociele spoczywa dugi szereg

mów wielkich i zasuonych, midzy innymi Zbigniew Olenicki.

Z powodu poczenia arcybiskupstwa gnienieskiego z pozna-

skiem, arcybiskupi rezyduj w Poznaniu. Gniezno jest tylko sta
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rczydency biskupa dyecezyi. Pod jego zarzdem istnieje tam

praktyczne seminaryum duchowne dla kleryków, którzy ukoczyli

studya w seminaryum teoretycznem poznaskiem. Miasto posiada

znaczny handel i przemys, nie dotrzymuje jednak w rozwoju eko-

nomicznym kroku innym rozwijajcym si miastom. Dotd prze-

cign je ju Inowrocaw; za lat kilka przewyszy je swem zna-

czeniem Pia, a moe i Leszno lub Krotoszyn. Drugie miasto po-

wiatu, Kleclco, liczy 1,734 mieszkaców i zachowao dotd chara-

Pdae w Miosawiu. (Z albumu Nap. Ordy),

kter prawie czysto polski. Oddzielony od Gnienieskiego powiat

WiiJcoiosJc, posiada cztery malekie miasteczka, zamieszkane pra-

wie przez samych Polaków. Najwiksze z nich jest Witlcowo

(1,950 m.); Czerniejewo (Schwarzenau) ma 1,324; Poz^2C?2: 1,10']; Miel-

iyn tylko 525 mieszkaców. Bye miasta powiatu starego Gnie-

nieskiego, Kiszkowo i Zydowo, zostay zamienione na wsi.

Jeeli z powiatu Witkowskiego zwrócimy si ku poudniowi,
to przekroczymy granic obwodu regencyjnego Poznaskiego. Po-

równywajc t poudniowca cz W. Ksistwa z pónocn, zauwa-
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ymy, mimo ogólnej jednolitoci, jednak pewne rónice, zarówno

w budowie powierzchni i rodzaju gleby, jak i stosunkach narodo-

wo-politycznych. Wzgórza, które w obwodzie Bydgoskirn, z wy-

jtkiem pow. Witkowskiego i czci Gnienieskiego oraz Kujaw,

bd co bd urozmaicaj krajobraz, przerywajc nuc jedno-

stajno równiny, zanikaj w Poznaskiem. Cay ten kraj, z wyjt-

kiem szerokiej smugi wzgórz, cigncych si z poudniowego wscho-

du ku póhiocnemu zachodowi, jest niemal tak równy, jak Kujawy.

W glebie i tu przewaa piasek, tak samo jak w Bydgoskim. Ale

piasek ten posiada na ogó znacznie wiksz domieszk gliny,

jest przerywany czsto wielkiemi obszarami urodzajnej gliny, a nad

Obr znajdujemy osuszone moczary, przypominajce prawie gleb

Kujawsk, chocia skad geologiczny tej ziemi jest inny. Tylko na

zachodzie zbiegaj si oba obwody regencyjne we wspólnych jao-

wych piaskach. Tak samo w poudniowej, jak i w pónocnej cz-

ci Ksistwa, zdaleka ju uwydatnia si ssiedztwo Brandenburgii.

Dalsz i bardzo widoczn rónic stanowi brak jezior. S one

w obwodzie Poznaskim stosunkowo daleko mniej liczne i rozlegle,

ni w Bydgoskim, tworz wprawdzie miejscami take grupy, ale

grupy te ton przewanie w piaskach zachodu. W^reszcie pod

wzgldem polityczno-narodowym, w Poznaskiem daleko mniej

czu przewag niemczyzny; nawet w powiatach zachodnich, ssia-

dujcych z Brandenburgi (z wyjtkiem Skwierzyskiego). Pocho-

dzi to std, e Poznaskie póniej dostao si pod panowanie pru-

skie i tam nie rozpoczto odrazu, zaraz po zajciu, akcyi germani-

zacyjnej na wielk skal. Najmniej, oczywicie, lady germ^iniza-

cyi s widoczne na wschodzie. Znajdujemy tam jeszcze licznej

powiaty (14), w których Polacy stanowi przeszo 8o7„ ludnoci,

gdy w Bydgoskim jest ich ju tylko 2.

Powracamy do tego punktu, na którym przerwalimy sw i

wdrówk po powiatach. Z Witkowskiego przedostajemy si do >

Wrzesisliego. W postaci powierzchni, naturze gleby i ogólnych l

stosunkach rónicy nie zauwaymy tam adnej. Ta sama równina i

z rzadko rozsianemi niskiemi pagórkami, te same chaty, nawet ta ij

sama rzeka, Wrzenia; tylko jezior, które w pow. Witkowskim j

zalewaj znaczny obszar, tam niema. Z dwóch miast powiatu, sto-

eczne, W>-^^^s7/7>/ (Wreschen), posiada 5,517 mieszkaców, MiJosIaic
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2,484 m. Oba posiadaj ludno przewanie polsk, rzemielnicz.

W Miosawiu zasuguje na wzmianl^ pikny paac, obecnie po-

siado znanego polityka Józefa Kocielskiego (ryc. str. 159). S-
siadujcy z Wrzesiskim na zacliodzie powiat Si-odzTci posiada 4

miasta, z których tylko powiatowe, roda, odznacza sie wikszym
ruchem i z dawien dawna odgrywao do wybitn rol w dzie-

jach kraju. Za czasów Piastowskich bya to silna warownia,

w której niejednokrotnie przebywaU ksita. Tam umar Wa-

Zamek w Kurniku. (Z albumu Napoleona Oicly).

dysaw Laskonogi; dotd dotarli w r. 1331 Krzyacy i, obiegszy

miasto, zburzyli zamek. W okresie Jagielloskim roda staa si

rodowiskiem politycznem okohcy. Tam odbyway si od koca
wieku XVI do upadku Rzeczypospolitej, sejmiki województw Po-

znaskiego, Kaliskiego, a wreszcie i Gnienieskiego. Z wiad-
ków dawnej, wietniejszej przeszoci miasta utrzyma si do tej

pory wielki koció z pocztków wieku XV (ryc. s. 144). W r. 1900

roda posiadaa 5,901 mieszkaców. Polacy katohcy stanowi
tam ogromn wikszo, okoo Ys zaludnienia. Inne miasta s

21
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daleko mniejsze. Tóbiedzislia (Pudewitz), pooone wród wzgórz,

miao w r. 1900—2,836, Kostrzyn—2,339, Zaniemyl (Santomi-

sctiel) 1,253 mieszkaców. We wszystkicti Polacy stanowi zna-

czn wikszo. Najwicej stosunkowo zniemczone s Pobiedzi-

ska, gdzie Niemcy protestanci i ydzi stanowi 7.-1
ludnoci. Z in-

nyci miejscowoci wymienimy wje Winnogór, niegdy posia-

do i miejsce mierci gen. Dbrowskiego, oraz staroytn wie

Giecz, posiadajc stary koció, lady dawnyci warowni i bardzo

burzliw przeszo. Granic poudniow obu ostatnich powiatów

tworzy Warta. Pync dalej z biegiem rzeki, dostajemy si w po-

rodek powiatu Sremslciego. Otacza on z obu stron kolano Warty,

która pod miastem remem opuszcza kierunek zachodni i zwraca

si ku pónocy, ustpujc przed wzgórzami, cigncymi si przez

rodek Ksistwa. Odpowiednio do tego. wschodnia cz powiatu

stanowi równin, tak samo jak powiaty Wrzesiski i Srodzki, zacho-

dnia za ma charakter pagórkowaty i miejscami odznacza si niepo-

ledni piknoci krajobrazu, zwaszcza w okolicach Mosiny i Dol-

ska. Miast powiat ten posiada 6 : /Sr^w- (5,698), Kurnik {2, ^Sc)),

Mosina (1,793), DolsJc (1,626), Bnin (1,302) i Ksi (920 mieszka-

ców). Jak cay powiat, tak i wszystkie miasta, zachoway charak-

ter polski; w adnem Niemcy nie stanowi ani trzeciej czci mie-

szkaców. Wszystkie posiadaj mniej lub wicej bogat prze-

szo historyczn. W remie by niegdy warowny zamek, pó-

niej kasztelania mniejsza; Kurnik by równie warowni, sawn
siedzib Gorków, którzy wznieli tam wspaniay zamek, istniejcy

dotd, ale przebudowany w pierwszej poowie wieku XIX (ryc.

str. 161). Jest on obecnie posiadoci hr. Dziayskich, i synie

bogat bibliotek, któr zarzdza znany uczony dr. Zygmunt Celi-
j

chowski. Z innych miejscowoci wymienimy lXogalin, wasno
\

hr. Raczyskich (ryc. str. 168).
j

Poza Mosin pasmo wzgórz, cigncych si od wyyny Szl-
\

skiej w kierunku pónocno-zachodnim przez W. Ksistwo, zwraca 1

si agodnym ukiem ku pónocnemu wschodowi, przekracza Wart
i czy si z systemem pagórków, wypeniajcych wiksz cz
obwodu regencyjnego Bydgoskiego. W dawnych czasach, kiedy ;

stan wody by wyszy, znaczn cz tego obszaru zajmoway !

grzzkie moczary i bagnista dolina Warty stanowia wan prze-
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szkod w komunikacyi, ten grzbiet wzgórz by naturalnem pocze-
niem midzy poudniow i pónocn czci kraju, i tedy sza sta-

ra droga liandlowa z doliny Odry do doliny Noteci i Wisy. Tutaj

te musiao powsta gówne rodowisko handlowe i polityczne

kraju. Tej okolicznoci zawdzicza Pozna rol, któr odegra

w dziejaci. We-
dug pierwotnego

podziau prowin-

cyij cay ten grzbiet,

, czcy wzgórza
poudniowe z pó-

nocnemi, stanowi

jednostk admini-

stracyjn, pod na-

zw pow. Pozna-
skiego. W zwizku
z utworzeniem no-

w e
j

organizacyi

,

Pozna, jako wiel-

kie miasto, zosta

wyczony z po-

wiatu i otrzyma

prawa powiatu
miejskiego. Nastp-

nie podzielono i po-

wiat wiejski Po-

znaski na dwie
czci: powiat za-

chodni i powiat

wschodni. Wresz-

cie za, pod sam ko-

niec wieku XIX,

przyczono z obu powiatów wiejskich gminy, ssiadujce z mia-

stem, a mianowicie: Jerzyce, -ty azarz (i Górczyn), Wild i Za-

wady do Poznania. Istniej wic obecnie trzy powiaty Pozna-
skie: i) miejski, 2) wiejski wschodni i 3) wiejski zachodni. Siedzib
wadz dla wszystkich trzech powiatów pozosta biada Pozna.

Pozna. "Widok z mostu Cliwaliszewskiecro.
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Miasto Pozna jest jedn z najstarszych osad w kraju i posiada ju
w pocztkach epoki historycznej charakter stoHcy. Tu rezydowa,

przyj chrzest, tu te umar i zosta pochowany Mieszko I, a take

pod rzdami jego pierwszych nastpców Pozna pozosta stolic

pastwa. Musiao to by ju w X-tym wieku miasto wielkie, skoro

mogo dostarczy Chrobremu w r. 992-ym 5,300 zbrojnych, a wic
armi, jak na owe czasy, niema. Po przeniesieniu stolicy do

Krakowa, zmniejszyo si oczywicie znaczenie miasta; pozostao

ono jednak zawsze jednem z najwaniejszych rodowisk politycz-

nych a do upadku Rzeczypospolitej i do chwili obecnej. Dzi
Pozna jest stolic W. Ksistwa, siedzib wadz centralnych admi-

nistracyjnych i wojskowych, gównym ogniskiem ruchu politycz-

nego, umysowego i handlowego w tej dzielnicy, i jedn z najsil-

niejszych fortec nietylko w pastwie niemieckiem, lecz wogóle

w Europie. Posiada on w r. 1890-ym 73,239 mieszkaców, w tej

liczbie 43,595 katolików, 23,745 protestantów i 5,810 ydów. Po-

lacy stanowili, wedug oblicze urzdów 50,37^ zaludnienia. Skut-

kiem przyczenia ssiadujcych z miastem gmin wiejskich w r.

1900, ludno Poznania zwikszya si wicej, ni o poow, a rów-

noczenie zmieni si stosunek narodowoci cokolwiek na korzy
Polaków. W dniu 1 grudnia r. 1900 naliczono w Poznaniu 1 17,033

osoby, w tej liczbie 73,415 katolików, a okrgo 65,000, czyli 55,3^,

Polaków, oprócz 1,020 osób, które przyznay si do 2 jzyków oj-
'

czystych: polskiego i niemieckiego. W tym samym dziesiciolet-

nim okresie zmieni si bardzo wygld zewntrzny miasta. Kosz-

tem kilkunastu milionów marek uregulowano na nowo ulice, wy-

brukowano prawie wszystkie w nowej górnej czci miasta kamie-

:

niem kostkowym, zaprowadzono tramwaj elektryczny, wzniesiono i

mnóstwo gmachów uytecznoci publicznej, równoczenie za po-;'

wstaa wielka liczba gmachów prywatnych i przebudowano zna-
1;

czn cz starych kamienic. Skutkiem tego górna dzielnica mia-ij

sta (po lewej stronie Warty) otrzymaa wygld zupenie nowo- ii

czesny, stereotypowo wielkomiejski. Ale to tylko pierwsze wra-i^

eni, które odnosi podróny, przybywajcy z gównego dworca

kolejow^ego do Poznania. Przy bliszem rozejrzeniu si w miecie,

znajdzie on tam jeszcze bardzo hczne lady przeszoci, mnóstwo

gmachów starych, a nawet cae dzielnice staroytne. Przeszo,
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po czci nawet bardzo odlega przeszo, spotyka si tam wsz-

dzie z najwiesz teraniejsz. Nie mogc poda tu szczegóo-

wego opisu miasta, wymienimy tyll^o sumarycznie najwaniejsze

gmacliy: A) staroytne i Mstoryezne. Katedra pod wezwaniem

-tycti Piotra i Pawa na Ctiwaliszewie (starej dzielnicy po prawej

stronie Warty), zaoona wr. 968, przebudowana od tej pory kilka

razy, tak dalece, i z budowy pierwotnej pozostay tylko fundamen-

ty, pena pomników i pamitek iistorycznycli (ryc. str. 122). Obok

kocióek gotycki N. P. Maryi, jeden z najstarszyci zabytków budo-

wnictwa w Poznaskiem (z pierwszej poowy wieku XV (ryc. s. 1 25).

Pozna. Dom spólkowy dla robotników.

Naprzeciw katedry paac arcybiskupi. Na przedmieciu -go Jana

stary koció romaski pod wezwaniem -tego Jana Jerozolimskie-

go, z drugiej poowy wieku XV. Midzy Chwaliszewcm a przed-

mieciem S-tego Jana, na ródce, koció -tej Magorzaty (Filipi-

ny), równie z wieku XV. Z kocioów po lewej stronie rzeki naj-

starszym jest prawdopodobnie koció -tego Wojciecia, obecnie

garnizonowy (wiek XV). Sawny cudami i legend o pokótycli

Hostyach koció Boego Ciaa (Karmelitaski) pociodzi w swej

postaci dzisiejszej z drugiej poowy wieku XVII, tak samo, jak wielki

koció S-tego Marcina przy ulicy teje nazwy. Z innych zwraca
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na siebie uwag dwoma wysmuklemi wieami koció Bernardy-

ski, przebudowany w kocu XVIII wieku. Bye koilegium jezuic-

kie, zajmujce ogromny czworobok w porodku miasta, zostao

przerobione na rezydency i biura naczelnego prezesa. Barokowa
fara, czyli koció pojezuicki, pochodzi z koca XVII wieku. Z gma-

ciów wieckici najstarszy jest Zamek na Górze zamkowej, z koca
w. XIV, odbudowany po poarze, pod koniec XVI wieku. Obecnie

znajduje si tam archiwum i muzeum prowincyonalne. Do naj-

wspanialszych gmachów miasta naley ratusz, zbudowany w po-

owic wieku XVI przez Wocha del Quadro, z wysmuk, 214 stóp

Pozna. Bazar.

wysok, renesansow wie, zbudowan pod koniec wieku XVIII.

Take domy, przytykajce do ratusza, i cay stary Rynek, w któ-

rego porodku stoi ta wspaniaa budowa, zachoway swój dawny
charakter. Wikszo tych domów pochodzi z i XVII wieku;

starsze zabytki budownictwa spotyka si rzadko, mona odnale
ich jednak kilka w dzielnicy, pooonej midzy Starym Rynkiem

a Wart. B) Z nowszijcli gmacliów polsldcli zasuguj na wymie-

nienie: olbrzymi Bazar, zbudowany w pierwszej poowie w. XIX

za staraniem Karola Marcinkowskiego (ryc. str. 166), Bibhoteka

Raczyskich przy placu Wilhelmowskim, dom Przemysowców
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polskich, zbudowany tu obok Biblioteki w pocztkach tego wieku,

Muzeum Towarzystwa Przyjació Nauk, Teatr Polski wraz z do-

i mem dochodowym. C) Z niemiecldcli i miejslich wymienimy:
' pikny koció gotycki protestancki S-tego Pawa, brzydki nowy
ratusz neogotycki, wystawiony przed kilkunastu laty tu obok sta-

: rcgo, olbrzymi dom robotniczy (ryc. str. 164), now rzenie cen-

' traln, teatr niemiecki, germanizacyjn „Bibliotek Cesarza Wil-

helma" i nowe Muzeum prowincyonalne. Wreszcie wspomnimy
o piknym i starannie utrzymywanym „Ogrodzie zoologicznym"

\ w pobliu gównego dworca kolejowego. O zakadach naukowych,

dobroczynnych i t. p. pomówimy póniej, w odpowiednich rozdzia-

ach tej pracy. Swój stosunkowo wielki, szybki i do wszech-

stronny rozwój w czasach ostatnich zawdzicza Pozna gównie
walce, która toczy si midzy rzdem i Niemcami, a ludnoci Pol-

sk. Miasto stoeczne prowincyi stao si z natury rzeczy dla obu

stron rodowiskiem akcyi, siedliskiem gównego sztabu stron wal-

czcych, a ta okoliczno przyczynia si bardzo do oywienia ru-

chu. Zwaszcza Niemcy dokadaj stara, aby opanowa przy-

najmniej zewntrznie miasto, nada mu wygld i charakter nie-

miecki, czyh jak si wyraaj, „otworzy je dla kultury niemiec-

kiej". Rzd ze swej strony popiera w tych usiowaniach mieszcza-

stwo, wadze prowincyonalne i miejskie, wyznacza fundusze na

budow gmachów i zakadów germanizacyjnych, na popieranie

niemieckiego handlu i przemysu, wytwarza dla Niemców dogodne

warunki wyrobu i zbytu. Wobec tego i Polacy, zagroeni w swej

egzystencyi, rozwijaj wiksz energi, przedsibierczo i ruchli-

wo, i nastpstwem tego wspózawodnictwa jest ogólny przypie-

szony rozwój. Naturalnych warunków rozwoju, które niegdy
pozwoliy zaj miastu temu pierwsze stanowisko w tym kraju,

Pozna obecnie ju niema. Dzi gówne drogi handlowe w Euro-

pie rodkowej id z zachodu na wschód, a dla Poznania droga ta

jest zamknita. Zarówno egluga na Warcie, jak i tory kolejowe

urywaj si przy granicy Królestwa Polskiego. Gówna droga

idzie dzi przez Toru i Bydgoszcz. Pozna pozostaje na uboczu.

Jest on tylko najwaniejsz stacy na starej drodze z niziny nad-

wilaskiej do Odry, ale droga ta nie ma dzi ju tego znaczenia,

co w dawnych czasach. Z drugiej za strony Pozna nie posiada
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naturalnych warunków wielkiego rozwoju przemysowego. Ley
w porodku kraju wybitnie rolniczego, nie posiada w pobliu ma-

teryaów surowych, ani te wgla, lecz musi sprowadza je z da-

leka, co powiksza znacznie koszta produkcyi. Taki przemys na-

turalny, jak np. w Bydgoszczy drzewny lub mynarski, w Poznaniu

rozwin si nie moe. Jeeli mimo to jednak miasto posiada za-

równo przemys, jak i handel znaczny, to tylko w zastosowaniu do

potrzeb miejscowych, bliszego swego otoczenia. Szczegóy znaj-

Paac w Rog-alinie. (Z alb. Nap. Ordy).

dzie czytelnik w dalszym cigu dziea, w rozdziale o handlu i prze-

myle W. Ksistwa.

O powiatach wiejsldcli Toznaskicli nie wiele mamy do powie-

dzenia. Ssiedztwo stolicy kraju nie oddziaywa bardzo na ich

stosunki. Oba powiaty maj charakter wycznie rolniczy. Kade
z nich posiada jedno niewielkie miasteczko bez znaczenia handlo-

wego i przemysowego. Swarzdz CSchwersenz)w powiecie loscJiod-

nm Poznaskim, posiada 3,029 mieszkaców, w poowie Niemców

i ydów. Stszewa, w powiecie zacliodnim, jest o poow mniej-
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sze (1,454 mieszk.), zaludnione prawie wycznie przez Polaków.

Z innych miejscowoci zasuguje na wymienienie wie Owiusl'a,-po-

oona w pobliu Poznania w powiecie wscliodnim wiejskim,

z wielkim zakadem dla obkanych.

Pync dalej Wart, która przepywa wszystkie trzy powiaty

poznaskie, dostajemy si do pow. Obornickiego. Wzgórza po za

Owiskami ju malej i zanikaj; przed nami rozciga si równina,

a w pónocnej czci powiatu napotykamy rozlege bagna. Miast

, posiada powiat ten cztery: Ohornihi z 3,604, Bogozno z 5,020, B.i/-

I

czjjwó z 1151 i Murowan Golin z 1,513 mieszkacami. W Obor-

nikach i Rogonie Niemcy i ydzi stanowi polowe mieszkaców,

w M. Golinie i Ryczywole przewaaj Polacy. Rogono byo
niegdy kasztelani mniejsz, jest pamitne tragiczn mierci Prze-

mysawa II, zamordowanego tam na swym zamku w r. 1 296 z po-

lecenia margrabiów brandenburskich. Z zamku tego nie ma ju
ladu. Pozosta tylko staroytny koció katolicki (ryc. str. 170).

Take Oborniki posiaday niegdy warowny zamek. W powiecie

nastpnym, Szamotulslcim, spotykamy si ju z piaskami, zwiastuj-

cemi blisko Brandenburgii. Wiksza jego cz ley po lewej

stronie Warty. Z 5 miast powiatu, najwiksze jest stoeczne, Sza-

moiuljj (Samter), z 5,242 mieszkacami (okoo poowa Polaków).

Z gmachów zasuguj na wymienienie: pikny koció, wystawiony

przez wojewod poznaskiego, ukasza Górk, z otarzem obozo-

wym z pod Wiednia, ofiarowanym kocioowi przez Jana III, oraz

zbudowany równie przez Górk zamek z baszt, w której, jak

twierdzi legenda, wiziono Halszk z Ostroga (ryc. str. 172).

We wspomnienia historyczne jest take bogaty Ostroróg (Schar-

fenort), niegdy gniazdo wielkiej rodziny Ostrorogów, obecnie

maa miecina z 1,003 mieszk., przewanie jeszcze polska. Z reszty

rnmst, OhrycJco (1,563 mieszk.) jest w ^/g niemieckie, Pniewy (Pinne)

z 2,572 mieszk., w 75 polskie, WronJci z 4,672 mieszkacami, w po-

owie polskie.

Powiat Szamotulski jest ostatni nad Wart, w którym Polacy

posiadaj znaczn przewag. W nastpnym ju, Midzychodzkim,
Niemcy stanowi poow zaludnienia. Powiat ten obejmowa da-

wniej zachodni róg krajua do granicy Brandenburskiej. W r. 1 887

przepoowiono go na dwie czci: powiaty Midzychodzki i Skwie-

22
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rzyskr. Jest to kraj jaowych piasków i jezior, przernity wzdu
Wart. Do kadego z tyci dwóch nowych powiatów przydzielono

dwa miasta. Stolica pow. Midzychodzkiego, Miedz?/ cJiód {Birnhaum),

posiada 2,956 mieszk. i charakter przewanie niemiecki; w drugiem

miecie, Steral^oww (Zirke), z 3,080 mieszk., Polacy posiadaj jesz-

cze przewag. Powiat Slcuierzyjisli jest ju prawie czysto nie-

miecki (5?6 Polaków). Z miast, Sl:wierzyna (Schwerin) posiada

7,316, Bledzew (Blesen) 1,704 mieszkaców.

Rogono. Koció staroytny.

(Z albumu Nap. Ordy).

Jaowe piaski, które zajmuj wiksz cz powiatów Miedzy-
chodzkiego i Skwierzyskiego, towarzysz nam w dalszej wdrówce
wzdu granicy Brandenburskiej, w powiatach Midzyrzeckim i Ba-

bimojskim. Przez piaski te przerzyna sie krtym biegiem, tworzc
rozlege bagniska i liczne jeziora, rzeka Obra. W pow. Midzy-
rzeckim znajdujemy dwa wiksze i trzy mae miasteczka: Midzy-
rzecz (Meseritz) z 5,654, 7J)szy (Bentschen) z 3,782, Trzciel

(Tirschtiege) z 2,348, Vszczew (Betsche) z 1,985 i Brojce (Braetz)
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I

z 1,470 mieszkacami. We wszystkich, oprócz Pszczewa, Niemcy
' posiadaj wielk przewag, Brojce s osad zupenie niemieck.

;
Midzyrzecz i Zbszy miay burzliw przeszo iistoryczn, byy
przedmiotem zacityci walk z Pomorzanami, Niemcami i Duczy-

i kami. W Zbszynie istnieje dotd pikny staroytny zamek, Mie-

! dzyrzecki ley oddawna w gruzaci. Z miejscowoci innyci po-

\ wiatu wymienimy osad graniczn Puradt/z, wielkie staroytne

' opactwo Cystersów. W powiecie nastpnym, Bahtmojslim, opusz-

czamy granice Brandenbursk, a spotykamy sie z Szlsk. Miasta

I

s liczne, ale mae. Najwiksze, Wolsztpi, posiada 3,438 miesz-

' kaców, powiatowe Babimost (Bomst) 2,121, RaTioiiiewice (Rack-

j
witz) 2,067, Rostarzewo (Rotienburg) 1,193, i^^^^^ot^rt (Unruistadt)

! 1,594, Kopamca (Kopnitz) 905 mieszkaców. We wszystkici prze-

waaj Niemcy, Kargowa jest czysto niemiecka. Dawne miasto

K^hóiD (Kiebel) zostao zamienione na wie, jakkolwiek posiada

znacznie wicej ludnoci, ni niektóre miasta powiatu. Pomidzy
Kcbowem a Wolsztynem ley wielka wie Ohi-a, niegdy jedno

z naj bogatszyci opactw Cysterskici na zicmiaci polskicti. Nad
wsciodni granic pow. Babimojskiego rozpoczyna si osuszona,

w znacznej czci urodzajna nizina Obry. Obejmuje ona b. po-

wiat Kociaski, podzielony przy nowej organizacyi na dwa: Ko-

ciaski i migielski. Wzdu Obry, przepywajcej oba powiaty,

i kanau, przekopanego do Warty pod Mosin, cign si rozlege,

bujne ki, poprzedzielane tu i owdzie jeszcze grzskiem bagnem
i kpami olszyny. W porodku i po obu stronacti tyci k rozle-

gaj si pola, niewiele ustpujce pod wzgldem urodzajnoci Ku-

jawom. Powiat Smigielsla posiada dwa miasta: migiel i Wieli-

cliowo. W pierwszem naliczono w 1900 r. 3,834, w drugiem 1,699

mieszkaców. Wieliciowo jest osad prawie czysto katolick,

Polacy stanowi tam wikszo ludnoci. migiel by do niedawna

prawie zupenie niemiecki, w lataci ostatnici ludno polska zwik-
szya si tam znacznie. Prawie zupenie polskie s miasta powiatu

Kociaskiego: Kocian (5,803), Czempi (2,170) i Krzywin (1,540

mieszk.). Kocian ju w czasaci Piastowskicli odgrywa wybitn
rol w dziejacti tego kraju, by ludn osad i siln warowni, z któ-

rej obecnie zaledwie tylko lady pozostay. W wieku XV byo to

drugie co do wielkoci miasto w województwie Poznaskiem i wo-



gole na ziemiach dzisiejszego W. Ksistwa. Utrzymao si tam do

tej pory kilka gmachów staroytnych, midzy innymi koció (Fara),

nalecy do najstarszych w Ksistwie, pochodzcy z wieku XIV.

Take Krzywin posiada koció bardzo staroytny. Powiat Ko^

ciaski naley wogóle do najbogatszych w pomniki architektonicz-

ne odlegej przeszoci. Z wielkiej liczby zabytków wymienimy
bardzo stary granitowy koció w Lubiniu i niemniej star ruin

kocioa w Gryzynie, znan z piknej legendy Morawskiego o nie-

Szamotuly. Baszta „C/arnej Ksiniczki."

(Z albumu Nap. Ordy).

istniejcej obecnie ju brzozie Gryyskiej. Z powiatami Kocia-
skim i migielskim graniczy na pónocy byy pow. Bukowski, po-

dzielony obecnie na dwa: Grodziski i Nowotomyski. Oba posia-

daj gleb rednio urodzajn, powierzchni równ, przez oba prze-

pywa wazka struga, zwana Mogilnic albo Prutem. Pow. Nowo-

tomysM posiada 2 miasteczka: Noicy Tomyl (Neutomischel) i Ltcó-

wek (Neustadt bel Pinne). Pierwsze liczy 1,805, drugie 2,641 mie-

szkaców. W plerwszeni Polacy stanowi drobny tylko uamek
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i ludnoci, w drugiem posiadaj przewag. Powiat Grodziski po-

\

siada miast trzy: Grodzisl' (Graetz), syncy od kilku wieków wa-
' reniem wybornego piwa grodziskiego, liczy 3,784, Opalemca%o2H,
' ^1^^ 3.55*^ mieszkaców. Wszystkie trzy miasta maj charakter

'- polski. Najwicej stosunkowo zniemczony jest z dawien dawna

Grodzisk. Poudniowe, graniczce z Szlskiem, powiaty W.
\ Ksistwa, posiadaj na ogó gleb piasczyst, z wyjtkiem tych cze-

' ci, które nale do niziny nadobrzaskiej i dorzecza Prosny. Nad-

to posiadaj one odrbny cokolwiek charakter narodowy i wyzna-

niowy. Tam znajdowali schronienie protestanci, wypdzani z ziem

cesarstwa niemieckiego, najpierw Bracia Czescy, póniej Kalwini

i Luteranie. Okoliczno ta oddziaaa bardzo silnie na uoenie

si stosunków wyznaniowych, a w czasach nowszych i narodowych

w tej czci W. Ksistwa. Niektóre tylko powiaty odzyskay zu-

penie charakter katolicki i polski; zachodnie z twierdz protestan-

tyzmu zamieniy si pod rzdami pruskiemi na ziemie w poowie
niemieckie, we wschodnich natomiast, gdzie protestanci nie byli

wygnacami z stron innych, lecz tubylcami, do dzi dnia znaczna

cz ludnoci polskiej naley do wyznania protestanckiego. Ger-

manizacya skorzystaa z tolerancyi b. rzdów polskich, zwaszcza

w teraniejszych powiatach: Wschowskim, Leszczyskim i Rawic-

kim. Dwa pierwsze stanowiy do r. 1887 jeden powiat: Wschow-
ski. Rawicki, wraz z teraniejszym Gostyskim, tworzy dawniej

powiat Krobski. Powiat WsclwwsTci posmda dwa miasta: Wsclio-

iv (Fraustadt) i SzlicMijfigowo ^(ScliUchtingsheim). Wschowa, nie-

gdy miasto kwitnce, handlowe i fabryczne, i jedno z gównych
ognisk ruchu protestanckiego, obecnie upada powoli, a przynaj-

mniej nie rozwija si w porównaniu z innemi miastami. Posiada

7,457 mieszkaców, w tej liczbie wiksz poow protestantów, Po-

laków niewielu. Szlichtyngowo jest osad czysto niemieck, licz-

c w r. 1900—724 mieszkaców. W powiecie Leszczyskim, miasto

stoeczne Leszno (Lissa) posiada lepsze warunki rozwoju i zacho-

wao, dotd przynajmniej, w czci swoje dawne znaczenie. Nie

jest ono ju gównem ogniskiem ruchu protestanckiego w tej czci
kraju, jak niegdy za czasów Komeniusza i a do upadku Rzeczy-

pospolitej Polskiej, ale zachowao ruchliwo handlow i przemy-



— 174 —

sowa. W r. 1900 naliczono w Lesznie 14,232 mieszkaców. Pro-

testanci stanowili znaczn wikszo; z katolików niespena poowa
przyznaje sie do narodowoci polskiej. Prawie zupenie niemieck

osad jest take Hydzyna (Reisen), wasno ks. Sukowskich (ryc.

str, 174), któryci przodkowie w w. XVIII zniemczyli to miasteczko

zupenie. W r. 1900 Rydzyna posiadaa 1,138 mieszkaców. W in-

nyci miastaci powiatu : Osiecznie (Storcinest) i Swiiochowie

(Sciwetzkau) protestanci stanowi tylko may procent ludnoci, za

Rydzyna. Zamek. (Z albumu Nap. Ordy).

to liczni s Niemcy katolicy. Osieczno ma 1,590, wietochowa

1,510 mieszkaców. Powiat i^ai^^Wa obejmuje czq do poowy
zniemczon b. przewanie polskiego powiatu Krobskiego. Miast

w tym powiecie jest 5: JRaioicz, prawie zupenie niemiecki i w ^3

protestancki (11,739 m.), równie niemieckie i protestanckie Boja-

nowo (2,099 rn.); w poowie protestanckie, w wikszoci niemieckie

Sarnowo (Sarn) z 1,529 mieszkacami, oraz w wikszej poowie

polskie i katolickie: Jutrosin (1,906) i G6rl:a Miejska (Górcien),
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liczca 2,233 mieszkaców. Druga polowa b. powiatu Krobskiego,

stanowica obecnie powiat osobny Gostyski, naley czci do ni-

ziny nadobrzaskiej i posiada skutkiem tego lepsz gleb, a pod

wzgldem narodowym odznacza si wysokim procentem ludnoci

polskiej. Z miast tego powiatu, Gosty posiada 4,844, KroMa 2,186,

doniec (Punitz) 2,200, 'Piaseczna (Sandberg) 1,231 mieszkaców.

Gosty, Krobia i Piaseczna maj ludno polsk, w Poniecu prze-

waaj Niemcy protestanci. Miasto Gosty synie wspaniaym
kocioem gotyckim z wieku XV-go i pooonym opodal na wzgórzu

ogromnym klasztorem ks. Filipinów. Koció w Krobi naley do

najstarszyci w Ksistwie. Graniczcy z Gostyskim na wsciodzie

powiat Komish', posiada równie i gleb stosunkowo dobr i cha-

rakter polski. Ten sam ciarakter maj i miasta: Komin (4,655),

Borelc (^\ ,()'^()) \ Pogorzela (1,615 mieszk.). Powiat ten jest take

nowotworem i powsta z czci dawnego pow. Krotszyslciego.

Pozostaa reszta, pod star nazw, posiada gleb piasczyst i zna-

czny procent ludnoci niemieckiej. Miasto powiatowe Krotoszyn

odznacza si wielk ruchliwoci handlow. W r. 1900 naliczono

tam 12,578 mieszkaców, w tej liczbie poow katolików Polaków.

Inne miasta pow^iatu upadaj. W Ya niemieckie i protestanckie

Zduny miay w r. 1900-ym 3,514, w ^'3 polska JDotrrzyca 1,314,

a w wikszoci polski 7^(y/>j///;^ 2,214 mieszkaców. Z powiatami

Komiskim i Krotoszyskim graniczy na pónocy Jaronnshi. Jest

to powiat nowy, utworzony w r. 1887 z czci powiatu Pleszew-

skiego i skrawków Wrzesiskiego oraz remskiego i obejmuje ob-

szar, pooony midzy Wart i Prosn. Gleba naley do lepszych

w Ksistwie, powierzchnia jest równa, miejscami tylko wystaj nad

równin nizkie pagórki. Miasta s niewielkie, nie odznaczaj si

szczególnym ruchem przemysowym ani handlowym. Jarocin po-

siada 4,33-4, erMiv 1,724, Noiue Miasto (Neustadt an der Warthe)

I5I355 Jaraczem 964 mieszkaców. We wszystkich katolicy Polacy

posiadaj wielk przewag. Reszta dawnego pow. Pleszeicsldego

zatrzymaa star nazw. Okrojony ten powiat posiada tylko jedno

miasto handlowe i przemysowe, ale rozwijajce si wolno.

Pleszew (Pleschen). W r. 1900 naliczono tam 6,35-6 mieszkaców.

Polacy stanowi ^L ludnoci.
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Pozostaje nam jeszcze wrzynajcy si midzy Królestwo Pol-

skie i Szlsk, róg poudniowo-wschodni W. Ksistwa. Jest to kraj

pagórkowaty, nalecy pod wzgldem fizyczno-geograficznym do

wyyny Szlskiej. Posiada w czci, zblionej do Prosny, gleb

redni, w czci zachodniej piasczyst. Obszar ten obejmowa
dawniej dwa powiaty: Odolanowski i Ostrzeszowski. W r. 1887

utworzono z nich cztery: Odolanowski i Ostrowski, Ostrzeszowski

i Kpiski. Z tych 4 okrgów tylko Osti^owsM nie graniczy z Szl-

skiem i nie posiada scharakteryzowanych wyej znamion wyzna-

niowych, które s wynikiem imigracyi protestantów i rozwoju pro-

testantyzmu w kraju. Posiada on ludno polsk katolick; prote-

stanci przyznaj si wycznie do narodowoci niemieckiej. Powiat

ten posiada tylko jedno miasto: Ostrów, do ludne, handlowe, prze-

mysowe i rozwijajce si szybko. Naliczono w nim w r. 1900

—

11,803 mieszkaców; Polacy katolicy stanowi blizko 73 ludnoci.

Trzy pozostae powiaty posiadaj wspóln cech, któr róni si

bardzo od reszty W. Ksistwa. Polacy stanowi tam bardzo wy-

soki procent ludnoci, ale cz ich naley do wyznania protestanc-

kiego, a skutkiem tego nie podlega usiowaniom germanizacyjnym

i nie bierze adnego udziau w ruchu politycznym polskim. Do-

kadn liczb tych protestantów polskich okreli trudno. Obliczaj

ich na mniej-wicej 10,000. S oni najliczniejsi w powiatach Odo-

lanowskim i Ostrzeszowskim. OdolanoiosM posiada 4 miasteczka,

prawie czysto polskie: Odolanów (Adelnau) z 2,31 1, Haszków z 1,658

i Sulmierzyce z 2,888 mieszkacami. W miastach pow. Osiy^zeszow-

sldego równie Polacy posiadaj wielk przewag. W Ostrzeszowie

(Schildberg) naliczonow i-. 1900—4,647, w Milcstacie 1,396, w Gra-

howie 1,805 mieszkaców. Ostrzeszów posiada staroytny koció

z wieku XV, oraz ruiny znacznie starszego zamku. Powiat K^pisJci

stanowi ostatni poudniow czstk W. Ksistwa. Posiada dwa
miasta, z Ictórych powiatowe. Kp/w, niegdy i jeszcze w pierwszej

poowie wieku XIX odznaczao si wielk ruchliwoci handlow
i naleao do naj ludniej szych na ziemiach teraniejszego Ksistwa,

ale obecnie, skutkiem zmiany stosunków komunikacyjnych, upada

powoli. Naliczono w nim w r. 1900—5,707 mieszkaców. Drugie

miasteczko powiatu, Barmtów, jest malekie, posiada 867 mieszka-

ców. W obu Polacy stanowi wikszo.
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Koczymy ten przegld zestawieniem miast, posiadajcych

wicej, ni 10,000 mieszkaców, z uwzgldnieniem liczby ludnoci

w czasach dawniejszych:

,.
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niepodobna, e ziemie, wchodzce w skad W. Ks. Poznaskiego,

wówczas nie stanowiy odrbnej caoci, i mona okreli liczb mie-

szkaców jedynie na podstawie—take przypuszczalnej tylko

—

gstoci zaludnienia. Obliczenia takie doprowadzaj do wniosku,

e pod koniec wieku XVIII na obszarze teraniejszego W. Ksistwa

mieszkao niewiele ponad pó miliona osób. W roku swego po-

wstania, 1815, Wielkie Ksistwo posiadao, wedug Mayera 779,000

mieszkaców. W roku nastpnym, 1816, przy pierwszym urzdo-

wym powszechnym spisie ludnoci, naliczono 820,176 gów. Od

tego czasu liczba ludnoci powikszya si wicej ni o 100^ i wy-

nosia dnia 1 grudnia 1900 roku 1,887,275 dusz. Gdy w r. 1816

na 1 kilometr kwadratowy przypadao 28, to w r. 1900—65 mie-

szkaców. Rozwój ten nie by w pojedynczych okresach czasu

równomierny, z przyczyn, o których bdzie mowa póniej. Mia-

nowicie za liczba mieszkaców W. Ksistwa w pierwszych kilku-

dziesiciu latach wzrastaa daleko szybciej, ni w ostatnich. Dla

scharakteryzowania tego ruchu, przytaczamy kilka dat statysty-

cznych:

Rok
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I

przemysowego. Poniewa za obwód reg. Poznaski posiada na

; ogó gleb lepsz od obwodu reg. Bydgoskiego, jakkolwiek nigdzie

' nie tak dobr, jak na maym skrawku Kujaw, a z drugiej strony

\
na poudniu Ksistwa skupia si ruci przemysowy i tiandlowy,

;
wic obwód Poznaski wyrónia si gstoci zaludnienia. Za-

L trzyma on do tej pory przewag pod tym wzgldem, ale stosunek

I

gstoci zaludnienia zmieni si mimo to na jego niekorzy, bo ud-

. no w obwodzie Bydgoskim wzrastaa znacznie szybciej skutkiem

kolonizacyi, zwikszenia ruciu iandlowego nad Noteci i rozwoju

Typy wocian poznaskich z fotografii.

przemysu rolniczego w okolicy Kujaw. Dla porównania przyta-

czamy kilka dat statystycznych:

Obwód regen-
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Obwód regen-
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Powiat
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Muzykanci wiejscy z pod Buku.

Obwód

regencyjny

Poznaski

Bydgoski

.

Liczba ludnoci w roku:

1837

rt <I> c
.S:go

560,849

292,308

bo o <-^^

218,746

1895

rt O) C

855488

86,705 451,205

1?a

317,723

1900

CS 5?t:
O
CS

C

E
bJD O "-i

O, CM

855,532

204,242 458,458

342,720

230,650
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Jeeli obliczymy stosunek ludnoci wiejskiej (w gminach po-

niej 2,000 mieszk.) do miejskiej w wymienionych trzech latach, to

otrzymamy cyfry nastpujce:
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szych warunków bytu w miastach okolicznych, w obu za obwo-

dach regencyjnych Niemcy w do znacznej liczbie wyprowadzaj

sic z miast na zachód.

W zwizku z wychodtwem—w tym wypadku jednak robot-

ników polskich — poza granice Ksistwa, pozostaje objaw, e
w dzielnicy tej zwiksza sie stale udzia kobiet w ogólnej liczbie

ludnoci. Spostrzegamy to samo na Szlsku 1 w Prusach Wschod-

nich, które równie dostarczaj zachodowi wielkiej Hczby robot-

ników górniczych i przemysowych. W Poznaskiem naliczono

w r. 1900-ym na 901,835 osób pci mezki ej 985,422 pci eskiej.

W r. 1871 na 100 mczyzn przypadao w tej dzielnicy 106,6 ko-

biet, w r. i8-75-ym 107,4; w r. i88o-ym 107,1; w r. 1885-ym 108:

w r. 1890-ym 108,6; w r. 1895 stosunek procentowy zmniejszy sie

do 107,6; z kocem w^ieku, w r. 1900, podniós sie na 109,3.

W caem królestwie Pruskiem na 100 mczyzn przypada 103,1:

w ces. Niemieckiem za 103,2 kobiet.

Wychodtwem te, przynajmniej w czci, tómaczy sie z je-

dnej strony bardzo wysoki procent dzieci w W. Ks. Poznaskiem.

—

chocia najwaniejsz role w tym wypadku odgrywa wielka pod-

no ludnoci polskiej—z drugiej za stosunkowo niski procent lud-

noci w sile wieku, od lat 15—40. W^ r. 1900 byo na 1,000 osób:

w ces. Niemieckiem .

w W. Ks. Poznaskiem

lat o— 1 1 ! 1 -40

348
4()2

395
356

40 ()0

179
165

60 i wicej

78

77

adna z dzielnic, nalecych do ces. Niemieckiego, ani w przy-

blieniu nie posiada tak wysokiego procentu osób poniej lat 15.

Po W. Ks. Poznaskiem z 402 osobami tej kategoryi, nastpuje

zaraz ksistwo Lippe z 391, a dalej Prusy Zachodnie z 388 osoba-

mi poniej lat 15. Uderzajcy przytem jest objaw, e gdy wogól-

noci, jak ju zaznaczono, liczba kobiet jest w Poznaskiem znacz-

nie wiksza od mczyzn, wród dzieci (1— 15 lat) pe mska ma
przewag. Mianowicie za przypada na 1,000 chopców tylko 990

dziewczt, gdy w ces. Niemieckiem stosunek ten wyraa sie licz-

bami 1,000 i 995. Dodamy wreszcie, e W. Ks. Poznaskie od-

znacza sie take najwyszym procentem osób powyej lat 90,
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W r. 1900 naliczono tam osób od 90—95 lat 688, od 95— 100-tu

149, powyej stu 10, ogóem 529, czyli na 100,000 osób 44 (w Kró-

lestwie Pruskiem 19).

Wspomnielimy ju, e nadzwyczajnie wysoki procent osób

modocianych (poniej lat 15) w W. Ks. Poznaskiem tómaczy si

nietylko wychodztwem osób starszych w celach zarobkowych do

prowincyi zachodnich pastwa pruskiego, ale przedewszystkiem

wielk podnoci ludnoci polskiej. Prowincye, zamieszkane przez

ludno polsk, szczególnie odznaczaj si wielk liczb urodzin.

Gdy w caem pastwie niemieckiem w okresie 1890— 1900 roku

na 1,000 osób przypadao rocznie 36,6 urodzin, to w Prusach Za-

chodnich 43,4, w W. Ks. Poznaskiem 43,3, a na Szlsku 41,2.

Prusy Zachodnie zajmuj pod tym wzgldem pierwsze, Poznaskie

drugie miejsce, trzecie Szlsk. W dzielnicach czysto niemieckich

procent urodzin jest daleko mniejszy (tylko Schaumburg Lippe do-

ciga Szlsk z 41,2*^700 urodzin rocznie), co dowodzi, e w tej spra-

wie rzeczywicie narodowo odgrywa bardzo wan rol. Da-

wniej podno ludnoci polskiej bya jeszcze znacznie wiksza, jak

wynika z zestawienia, które podajemy poniej. W zestawieniu

tern uwzgldniamy równoczenie liczb i stosunek procentowy lu-

bów, mierci i przewyk liczby urodzin nad Hczb wypadków
mierci, od r. 1841— 1860 w odstpach 5-cio, od r. 1860—1900

w odstpach dziesicio-letnich.
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Z zestawienia tego wynika, e w W. Ks. Poznaskiem zmniej-

sza si, wprawdzie nie równomiernie, ale do stale, zarówno pro-

centowy stosunek lubów, jak i urodzin i mierci. Ten rozwój jest

zwaszcza widoczny w ostatniem trzydziestoleciu. Liczba wypad-

ków mierci zmniejsza si jednak szybciej, ni urodzin, a nastp-

stwem jest zwikszanie si przyrostu naturalnego ludnoci. Od dzie-

siciolecia i(S4i— 1850 do 1890—1900 przyrost ten wzrós z 11,4

na 19,4$. Jeeli zestawimy cyfry rubryki ostatniej (przyrost natu-

ralny) z cyframi, wyraajcemi bezwzgldny przyrost ludnoci

w W. Ks. Poznaskiem (tab. str. 178), to przekonamy si, e liczba

ludnoci tej dzielnicy zwiksza si w rzeczywistoci znacznie wol-

niej, niby naleao wnosi z przewyki urodzin nad liczb wypad-

ków mierci, czyli e znaczna cz ludnoci, urodzonej w W. Ks.

Poznaskiem, odpywa za granic tej dzielnicy. Odpyw ten jest

bardzo znaczny i jakkolwiek naodwrót do Ksistwa napywa ludno
z innyci prowincyi pastwa, to strata jest tak wielk, e gdyby nie

nadzwyczajny procent urodzin, prowincyi tej grozioby z czasem

wyludnienie. Dla bliszego sciarakteryzowania tego przypywu
i odpywu ludnoci, podajemy zestawienie z lat 1890 i 1900. Dwie

pierwsze rubryki wykazuj odpyw ludnoci z W. Ksistwa do in-

nyci dzielnic pastwa, dwie ostatnie dopyw z innych dzielnic do

W. Ksistwa.

Nazwa dzielnicy

Wyciodztwo z W. Ks,

z osób, urodzonych w Pozna
skiem, mieszkao w wymieiro-

nych w rubryce pierwszej

prowincyach pastwa

W r. 1890
I

W r. 1900

Imigracya do W. Ks.

z osób, mieszkajcych w Po-

znaskiem, pochodzio z wy-

mienionych w rubryce pierw-

szej dzielnic

W r. 1890 w r. 1900

Prusy Wschodnie
Prusy Zachodnie

.

W. Ks. Poznaskie .

Szlsk
Prow. Pomorska .

W. Ks. Meklemburskie
Szlezwik Holsztyn .

Hamburg ....
Brandenburgia . .

3.95-^

27,566

1,606,234

49;274
12,420

3,13-^

6,818

3-543
i3^.^>57

3i/-'74

,709,422

09,134
16,081

4,413

8,586

4,79<^

180,850

7,092

3^,119

1,606,234

39,828
11,41,")

768
I

1 ,503

214

8,479

46.855

1,709.422

40,792
12,762

1,289

2.226

622

26,359
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w. KS. POZNASKIE.

tJ(ki;i procentów}^ ludnoci polskiej wedug powiatów, w r. 1900.

-f 4- 4-

-t-+ . + .

Tolaków 80—90^'

« 70- 80^

V iiO-70%

„ bo-eo%

objaS/V/£;ma

Polaków 40-50^

„ 30-40%'

« 20-30^

« 10-20^

Polaków C—10%

Liczby w powiatach oznaczaj

dokadny procent ludnoci pol-

skiej.
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W Poznaskiem mieszkao w r. 1890 w r. 1900

Osób urodzonych w Niemczech . . . 1,742,362 1 ^'73,155

„ w W. Ksistwie . . 1,606,128 1.709,422

Z innych dzielnic pochodzio .... 136,128 163,733

Strata ogólna wynosia zatem: w r. 1890 w r. 1900

Liczba wychodców z Ksistwa . . . — 321,319 — 485,835

Liczba przybyych do Ksistwa z inn) cii

dzielnic ces. Niemieckiego .... +136,128 +163,422
Strata — 185,191 — 322,413

Cyfry te dotycz tylko osób urodzonych i mieszkajcych w obr-

bie cesarstwa Niemieckiego, a nie osób urodzonych lub mie-

szkajcych po za jego granicami.

w r. 1890 w r. 1900

Ogóem byo w W. Ks. mieszkaców . 1,771,642 1,887,275

Z tej liczby urodzio sic w Niemczech . 1,742,362 1,873.155

Pochodzio zatem z zagranicy osób . . 9,280 14,120

W tych liczbach mieszcz sic zarówno obcy poddani, jak

i poddani niemieccy, urodzeni za granicami Niemiec. Stosunek

pierwszych do drugich jest ]a\ 1:2. W r. 1900 naliczono obcych

poddanych w W. Ks. 4,190. Z tej liczby pochodzio z Królestwa

Polskiego niespena 2,000.

Na tem koczymy pogld na ogólny ruch ludnoci w W. Ks.

Poznaskiem. Pozostaje nam jeszcze scharakteryzowanie stosun-

ków wyznaniowych i narodowych.

Pod wzgldem wyznaniowym ludno W. Ksistwa rozpada

sie na trzy grupy: katoUków, protestantów rónych wyzna i y-
dów. Katolicy stanowili niegdy ogromn wikszo i dzi jesz-

szcze znacznie wiksz poow; liczba ich zmniejszya si w pierw-

szej poowie w. XIX o kilka procent, póniej wzrosa znowu.

Bardzo zmniejszy si udzia procentowy ydów, którzy od poowy
wieku XIX w do wielkiej liczbie wyprowadzaj si do miast

wielkich w gbi Niemiec. Zysk przypad w udziale protestantom,

wród których luteranie i reformowani stanowi olbrzymi wik-
szo, tak dalece, e w danych statystycznych, dotyczcych wy-
zna, moemy bez wykrzywienia obrazu stosunków pomin zu-
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penie mae sekty protestanckie. Zwikszenie si liczby protestan-

tów byo wynikiem napywu obcyci ywioów do W. Ksistwa.

Napywu tego nie zdoao zrównoway przeciodzenic niezbyt

licznycli Poaków protestantów na ono kocioa katolickiego.

Dla sciaralcteryzowania rozwoju stosunków, podajemy udzia
1

procentowy czonków trzecti wymienionych wyzna w r. 1816,

1

1849, 1871, 1880, 1890 i 1900. W obliczeniu tern pomijamy, jak

ju zaznaczono, drobne sekty protestanckie, stanowice mniej wi-

cej i^^/oo ogólnej liczby ludnoci.

Na 1,000 osób byo:

W roku
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Widzimy wic, ze zarówno liczba katolików jak i protestan-

tów w cigu caego wieku XIX wzrastaa stale, ciocia nie równo-

miernie, pierwszych wolniej na pocztku, drugiej na kocu wieku,

liczba ydów natomiast zwikszaa siw pierwszej, a malaa szybko

w drugiej poowie wieku. Ze to pocztkowe zwikszanie si lud-

noci ydowskiej nie uwydatnio si wcale w rubryce poprzedniej,

pochodzi std, e bya ona zawsze stosunkowo nieliczna, a wic
i przyrost jej by wiele mniejszy, ni u katoHków i protestantów,

liczcych nie dziesitki, lecz setki tysicy gów. Najwiksza liczba

ydów istniaa w W. Ksistwie w r. 1846, jak wynika z nastpu-

jcego zestawienia:

Rok
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Odkd za zaprowadzono w spisach rubryk jzyka ojczystego, za-

miast rubryki narodowoci, przyczy si do dawny cli nowy szcze-

gó, utrudniajcy rozpatrzenie si w stosunkacli. Stworzono bo-

wiem obok kategoryi mówicych po polsku ub po niemiecku, ka-

tegory osób dwujzycznych—posko-niemieckich, jakkowiek jest

rzecz oczywist, e jeei istniej osoby, które nie potrafi zdecy-

dowa si na wyrane oznaczenie swej narodowoci, to liczba ich

jest bardzo maa, gdy rubryka dwujzycznych posiada zawsze bar-

dzo powane pozycye. Sposób wypenienia tej rubryki zaley zu-

penie od samowoli wypeniajcego, o ile osoba zapisywana nie

posiada dostatecznego uwiadomienia narodowego i nie moe lub

nie mie protestowa przeciw zapisaniu jej w tej rubryce. W rze-

czywistoci, dwujzyczni czyli raczej dwunarodowi s w Pozna-
skiem waciwie tylko wcale nieliczni ydzi, którzy jeszcze nie

zdecydowali sic na zupene przejcie do obozu niemieckiego. Inni,

zapisywani w tej rubryce, to przewanie Polacy, ludzie proci,

vtórzy na uwag sporzdzajcego spis, e przecie umiej take po

niemiecku, przyznaj, e tak jest rzeczywicie i nie umiej lub nie

maj odwagi wytómaczy, e nie chc, aby zapisano ich do ru-

bryki mieszanej. Statystycy nasi przyjmuj zazwyczaj, e z osób

tej kategoryi naley zaliczy poow do narodowoci polskiej,

a drug do niemieckiej. Jest to, przynajmniej w Poznaskiem, po-

dzia mylny. Naley tam zaliczy do Polaków conajmniej ^j^ ogól-

nej liczby dwujzycznych. NaSzsku, w Prusach Wschodnich,

Zachodnich i w Poznaniu jest inaczej. Tam moe podzia na dwie

równe poowy jest uzasadniony. Take uywany przez niektó-

rych statystyków system obliczania liczby ludnoci polskiej na pod-

stawie statystyki szkolnej, która jest przeprowadzona na zasadzie

narodowej, nie prowadzi do wyników, budzcych zaufanie. Po-

mijamy ju t okoliczno, e statystyki te s sporzdzone równie
w sposób niejednostajny, i e istnieje dno do uwaania tych

dzieci za niemieckie, które posiadaj nazwiska pierwotnie niemiec-

kie, jak: Szulc, Miler i t. p. Ale przypumy nawet, e spisy te s
mniej wicej cise, to i wtedy wniosków o jako tako dokadnej liczbie

ludnoci polskiej opiera na nich nie mona. Byoby to tylko wów-
czas moliwe, gdyby ludno polska rozmnaaa si w tym samym
stosunku, co niemiecka. Tymczasem wiemy, e rozmnaa si szyb-

25
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ciej, e w rodzinach polskich jest przecitnie wicej dzieci, ni
w niemieckich, ale nie wiemy, jaki jest dokadny stosunek procen-

towy przyrostu naturalnego u Polaków^ i Niemców, bo w statystyce

urodze istniej tylko rubryki wyznaniowe, a nie narodowe. Wszel-

kie wnioski, opierajce si na statystykach szkolnych, maj tylko

warto przypuszcze, a w kadym razie nie s cilejsze, chocia

daj inne wyniki, ni spisy urzdowe. Sowem, trzeba pogodzi

si z tem, e wszelkie próby dokadnego obliczenia ludnoci pol-

skiej w Prusach maj warto bardzo problematyczn, i e liczb

tej ludnoci mona obhczy tylko w przybHeniu, przyczem bd,
wynoszcy prawdopodobnie nie wicej, ni i% przy kadorazowym
spisie, przy porównywaniu spisów z duszego okresu moe uro-

sn do kilku procent. Dlatego te wysnuwanie z tych spisów

wniosków o zmniejszaniu lub zwikszaniu si ludnoci polskiej jest

niebezpieczne i moe doprowadzi do zupenie mylnych pogldów.
Za fakt, nie ulegajcy adnej wtpUwoci przyj trzeba, e od

czasu utworzenia W. Ks. Poznaskiego, udzia procentowy ludno-

ci polskiej zmniejszy si cokolwiek. Wynika to ju std, e do

dzielnicy tej napywaj nieustannie w do znacznej liczbie Niem-

cy, z których pewna cz tylko przyja w drugiem lub trzeciem

pokoleniu narodowo polsk, nadto za, e ydzi, którzy pierwot-

nie uwaali si za Polaków, dzi z maemi tylko wyjtkami przy-

znawaj si do narodowoci niemieckiej.

Z powyszemi zastrzeeniami co do cisoci danych statysty-

cznych, zestawiamy ze sob liczb i udzia procentowy ludnoci

polskiej W. Ksistwa, z pocztku, poowy i koca wieku XIX. Dwie

pierwsze cyfry, z pocztku roku 1816 i koca r. 1849, s wynikiem

oblicze Stefana Komornickiego w jego dziele „Zabory i koloniza-

cya niemiecka". Dwie ostatnie z lat 1890 i 1900 s wynikiem spi-

sów urzdowych. Podajemy cyfry wyrachowane przez Komor-

nickiego, jakkolwiek, z przyczyn ju wymienionych, nie uwaamy
ich wcale za cise, poniewa bd co bd budz one wicej zau-

fania, ni dawne spisy urzdowe i obliczenia statystyków pruskich.

Komornicki podaje liczb ludnoci bez wojska, urzd statystyczny

w Berlinie—wraz z wojskiem.
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Rok

1816

1849
1890
1900

Liczba ogól-

na ludnoci

791,772

1,333,708

1,751,642

1,887,275

Liczba

Polaków

517,809
804,165

1,047,409
1,156,866

Udzia procen-

towy ludnoci
polskiej

65,4

60,3

59,8

61,3

Z zestawienia tego, gdyby dane statystyczne byy cise, wy-

nikaoby, e liczba ludnoci polskiej zmniejszya si w stosunku do

ogólnej liczby mieszkaców W. Ks., od r. 1816— 1849 o przeszo

5^, od r. 1849— 1890 o Ya^, w ostatniem dziesicioleciu za
zwikszya si o i^%. Do spojrze na te cyfry, aby uzna je za

bardzo podejrzane. Bardzo jest prawdopodobne, e w pocztkacli

wieku XIX zmniejszy si skutkiem silnego napywu Niemców^ do

W. Ksistwa udzia procentowy ludnoci polskiej. Natomiast dal-

sze obnianie si udziau procentowego ludnoci polskiej do r. 1890

jest wcale nieprawdopodobne, bo napyw Niemców zmala zna-

cznie, a wyciodtwo Polaków nie byo zbyt silne. Mniej jeszcze

zaufania budzi cyfra ostatnia, + U^, za czas od r. 1890— 1900.

W tym bowiem wanie czasie zwikszy si zarówno napyw
Niemców do Ksistwa, w zwizku z polityk germanizacyjn, jak

i odpyw ludnoci polskiej do innyci dzielnic pastwa pruskiego.

Wprawdzie i Niemcy wyprowadzaj siew czasaci ostatnici z Ksi-

stwa w znacznej liczbie na zactiód, ale odpyw ich nie móg by
w ostatniem dziesicioleciu tak wielki, aeby tem tómaczyo si

znaczne zwikszenie si udziau procentowego ludnoci polskiej.

Przekonywamy si o tem, porównywajc ogóln liczb wyciodz-

ców z Ksistwa z liczb wycliodzców modocianyci (poniej lat

16). Ogóem naliczono w r. 1900 osób, urodzonyci w W. Ksi-

stwie, a mieszkajcyci w innyci dzielnicaci pastwa, okrgo
488,000, a w tej liczbie tylko okrgo 52,000 poniej lat 16. Liczba

modocianyci wyciodców wynosi wic niespena 1 1%, gdy w ca-

em pastwie jest ici okrgo 35, a w Poznaskiem 40^. Wynika

z tego, e z osób urodzonyci w Ksistwie, a mieszkajcyci w in-

nyci dzielnicaci, znaczna wikszo wyprowadzia si z Ksistwa
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w latach dawniejszych, a nie dopiero w ostatniem dziesicioleciu,

bo dzieci ich s ju zapisane w rubryce urodzin innych prowincyi.

Tómaczymy sobie nieprawdopodobny wynik oblicze t oko-

licznoci, e przy spisie w r. 1890 istniaa jeszcze dno do wy-
kazania jaknajmniejszej liczby Polaków. Spis w Ksistwie^) z r.

1900 za uwaamy za do cisy (z pominiciem rubryki „dwuj-
zycznych"). Rzdowi bowiem chodzio wtedy o to, aby wykaza
niebezpieczestwo ruchu polskiego dla pastwa, i dlatego nie zapi-

sywano na ogó Polaków jako Niemców. Z drugiej za strony przy-

puszcza nie mona, aby urzdnicy zapisywali wiadomie Niem-
ców w rubryce polskiej. Dodamy, e liczba „dwujzycznych"
w spisie z roku 1900 jest stosunkowo maa, tak, e prawie wcale

nie wchodzi w rachub przy obliczeniu udziau procentowego

narodowoci. Naliczono w tym roku w calem W. Ksistwie osób,

„mówicych niemieckim i polskim (mazurskim, kaszubskim) jzy-

kiem ojczystym", 10,593, czyli zaledwie 0,6^ ogóu mieszkaców.
Dawniej rubryka ta zawieraa ogromne cyfry. Wr. i849np. naliczo-

no w W. Ksistwie „dwujzycznych" 258,582, czyU 19,4% ludnoci!

Przyjmujc za podstaw oblicze cyfry, wymienione na str.

195, dochodzimy do wniosku, e od r. 1816 do 1900 liczba Pola-

ków w W. Ksistwie zwikszya si w przyblieniu o 630,000,

liczba Niemców o 450,000, czyH procentowo: liczba Polaków o 223^,

hczba Niemców o 266,^. Ludno niemiecka wzrastaa wic w ka-
dym razie, skutkiem imigracyi z innych dzielnic, szybciej ni pol-

ska. I ten fakt jednak nie uprawnia do adnych wniosków o roz-

woju stosunków w przyszoci. Jakkolwiek bowiem nie mona
ufa cyfrom statystyki urzdowej, wedug których udzia procento-

wy Niemców zmniejszy si od r. 1890 do 1900 o i|^, a wic zna-

cznie, to jednak nie ulega adnej wtpliwoci, e odpyw ywiou
niemieckiego jest od pewnego czasu, mimo polityki germanizacyj-

nej i komisyi kolonizacyjnej, nie mniejszy od dopywu z innych

dzielnic pastwa, gdy ludno polska rozmnaa si tak szybko, e,

mimo wychodztwa, w kraju pozostaje zawsze jeszcze znaczny przy-

1) Dla uniknicia nieporozumie, zaznaczymy tu zaraz, e wszystko to nie od-

nosi si do innych dzielnic, a zwaszcza G. Szlska. Tam rozstrzygay wzgldy natury

wrcz przeciwnej, i spis z r. 1890 by dla ludnoci polskiej korzystniejszy, ni w r. 1900.

Uzasadnimy to obszerniej w rozdziale o ludnoci G. Szlska.
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rost. Wreszcie za z wychodców polskich wielka cz powraca

po kilkoletniej pracy na zachodzie z pienidzmi do kraju, gdy emi-

grantów niemieckich nic ju nie cignie do Ksistwa. Bardzo

by wic moe, e fikcyjny prawdopodobnie przyrost ludnoci

polskiej, wykazany przez spis z r. 1900, w latach nastpnych stanie

si rzeczywistym.

Jak ju zaznaczono w rozdziale topograficznym, udzia pro-

centowy ludnoci polskiej nie jest równomierny w pojedynczych

czciach kraju: o wiele mniejszy na zachodzie, ni na wschodzie,

znacznie mniejszy w obwodzie regencyjnym Bydgoskim, ni w Po-

znaskim. Podajemy w tablicach poniszych obraz stosunków na-

rodowociowych w pojedynczych obwodach regencyjnych i po-

wiatach, przytaczajc dla porównania take, jakkolwiek niebardzo

wiarogodne, urzdowe dane statystyczne z r. 1890-go. Graficzny

obraz tych stosunków umiecilimy ju na str. 192.

Obwód



— 198 —

Udzia procentowy
ludnoci polskiej

wr. 1900 1 w r. 1890

13

14

15
16

17

18

19
20
21

22

23

24

25
26

27
28

29

30
31

32

33
34
35
36

37
38

39
40
41

42

Strzelno

bmigiel

Grodzisk
5)rem

Ostrowo
nin
Wgrowiec ....
Mogilno
Szamotuy
Pozna wiejski wscliodni

Gniezno
Krotoszyn
Inowrocaw ....
Oborniki

Szubin

Pozna miasto .

Rawicz
Midzychód ....
Nowy Tomyl . . .

Babimost
Wyrzysk
Bydgoszcz, wie . . .

Leszno
Wiele
Wschowa
Czarnków
Midzyrzecz ....
Chodzie
Bydgoszcz, miasto .

Skwierzyna ....

82,4

81,7

81,6

81,5

79,7

77,4

76,9

75,0

73,2

72,0

66,7

64,9

63,7
60,8

56,4

55,3

54,5

53,0

51,0

48,7

46,8

38,2

35,6

27,7

27,5

27,0

20,2

17,7

15,8

5,2

78,9

80,4

79,3

79,7

79,3
82,5

77,6

74,0

71,3

64,4

67,0

62,4

61,6

57,8

54,3

50,3

51,2

45,5
48,1

44,3

43,6

37,5

34,7
25,2

25,9

25,7

19,2

17,3

14,1

5,3

Na 42 powiaty W. Ksistwa, Polacy stanowili zatemw r. 1900-ym

w 20-tu wicej ni ^4, w 31 wicej, ni poow ludnoci. Niemcy

posiadali przewag tylko w 11, a stanowili wicej, ni 7* ludnoci

w 4 powiatach. Gdybymy wcignli do obrachunku „dwu-

jzycznych", z których wikszo naley zaliczy do narodo-

woci polskiej, to w kilku powiatach, jak Bydgoskim wiejskim
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i miejskim, Chodzieskim, Wyrzyskim, Poznaskim miejskim, Mi-
dzyrzeckim, remskim, Kpiskim i Leszczyskim, otrzymalibymy

cyfry o ^, a nawet i% wysze. Najwicej „dwujzycznych" nali-

czono w miecie Poznaniu

—

i,oi2; drugie miejsce zajmuje Byd-

goszcz z 919, trzecie powiat Chodzieski z 831, czwarte i pite po-

wiaty: Bydgoszcz, wie (628) i Wyrzyski (628). W nastpnym,

Babimojskim, naliczono osób tej kategoryi ju tylko 454. Naj-

mniej, bo tylko 2, ma ich powiat Nowotomyski.

Jeeli zestawimy liczb Polaków z wykazan wyej (str. 190)

liczb katolików w calem Ksistwie i pojedynczych jego powia-

tach, to przekonamy sie, e katohków jest znacznie wicej, czyli e
w Ksistwie mieszka stosunkowo wielka liczba katohków Niemców.

Odgrywaj oni tam o tyle do wybitn rol poUtyczn, e do tej

pory czyli si prawie wszdzie z Polakami, obecnie za przecho-

dz na stron germanizatorów. Przez to w powiatach, posiada-

jcych znaczny procent niemieckiej ludnoci katolickiej, stosunek

stronnictw politycznych zmieni si na niekorzy Polaków. Z dru-

giej strony mieszka w powiatach poudniowo-wschodnich, grani-

czcych z Szlskiem, kilka tysicy Polaków w^yznania ewangelic-

kiego, którzy nie porzucaj wprawdzie swej narodowoci, ale za-

chowuj si mniej lub wicej biernie w sprawach politycznych.

Dla scharakteryzowania stosunku midzy narodowoci i wyzna-

niem, przytoczymy spis powiatów z oznaczeniem z jednej strony

liczby katolików, z drugiej Hczby Polaków, wedug spisu z r. 1900.

Powiat
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Powiat
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manizowane, znajdujce si na samym kocu rubryki narodowo-

ciowej na str. 195 Oprócz wymienionych, tylko jeszcze w trzech,

a mianowicie: Wieleskim, Wyrzyskim i Babimojskim, Niemcy

posiadaj przewag. Objaw ten tómaczy si przedewszystkiem

pooeniem tych powiatów. Na pograniczu tem Niemcy, zarówno

protestanci jak i katolicy, osiedlali si od wieków w wielkiej liczbie,

a posiadajc w ssiedniej Brandenburgii i zniemczonym Dolnym

Szlsku narodowy punkt oparcia, nie polszczyli si tak szybko i zu-

penie, jak gdzieindziej. Z tych za, którzy przyswoili sobie naro-

dowo polsk, po zajciu tego kraju przez Prusy, znaczna cz
poczya si znowu z Niemcami. Wreszcie na pograniczu tem,

zwaszcza w obwodzie reg. Poznaskim, znajduje si pewna liczba

zniemczonych Polaków. Wszyscy ci Woitschke'owie, Wuttcke'wie

i t. d., których spotykamy tam do czsto, wsiknli tak samo

w swoje otoczenie katolicko-niemieckie, jak w innych czciach
Ksistwa Niemcy katolicy przyjli narodowo swoich polskich

wspówyznawców.
Wogóle, a niemal do koca wieku XIX, religia bya w Ksi-

stwie spójni daleko silniejsz od narodowoci. Na kresach sko-

rzystali na tem Niemcy, wewntrz kraju w daleko wyszym stop-

niu, Polacy. Liczba Polaków zniemczonych jest ogóem niezbyt

wielka; przynajmniej niewiele stosunkowo jest Niemców z pol-

skiem nazwiskiem rodowem, z wyjtkiem oficerów, wyszych
urzdników i ydów, którzy jednak coraz czciej przezywaj si
z Poznaskich, Warszawskich, Wrzesiskich— Posnerami, War-
schauerami, Wreschnerami i t. d. Natomiast wród ludnoci pol-

skiej procent nazwisk niemieckich jest ogromny, tak dalece, e nie

obeznanemu z krajem nieraz trudno wyrobi sobie pogld na sto-

sunki narodowe, zwaszcza w niektórych miastach. Klasycz-

nym przykadem jest „Bazar" polski w miecie Poznaniu (ryc.

str. 166). Parter tego potnego gmachu zajmuj sklepy, wy-
dzierawiane z zasady tylko Polakom, a nazwiska ich brzmi: Eich-

stedt, Droste, Ros, Szulc, Karge... W Poznaniu procent na-

zwisk niemieckich jest wikszy, ni gdzieindziej. Spolszczyo si
tam nietylko stare mieszczastwo, pochodzce pierwotnie z Nie-

miec, ale i kilka tysicy „Bambrów" (Bamberger) bawarskich, ka-

tolickich, którzy osiedlili si pod Poznaniem w wieku XVII

26



2(32

i XVIII. Z tych kolonistów bodaj kilku tylko zachowao na-

rodowo niemieck, ogromna wikszo spolszczya si okoo
poowy wieku XIX, a zbogaciwszy si, skutkiem wielkiego

rozwoju miasta i podniesienia si ceny gruntów podmiej-

skich, stanowi dzi najrdzenniejszy pie mieszczastwa pol-

skiego. Jedynym ladem niedawnej przeszoci jest zachowy-
wany dotd na przedmieciach bawarski strój kobiecy, wiel-

ki biay fantastyczny czepiec i szerokie, niemal krynolinowe, spód-

nice w jaskrawych kolorach, jedwabny wyszywany fartuszek

i sznurowany staniczek (Mieder) z szerokiemi rkawami (ryc. str

183). Wogóle niemal wszyscy kolonici niemieccy religii katolic-

kiej, osiedleni w Ksistwie (z wyjtkiem pogranicza) pod koniec

XVIII i w pocztkach XIX wieku, spolszczyli si zupenie, czc
si maestwami z ludnoci miejscow. Mona spotka cae
wsie, zamieszkane przez polskich Szulców, Szmitów, Majerów itd.,

np. w okolicy Trzemeszna, gdzieindziej znowu dawni Niemcy,

spolszczywszy si, zmieszali si z Polakami. Polszczyli si jednak

tylko katolicy. Kolonici protestanccy, z maemi wyjtkami, zacho-

wali narodowo niemieck, zwaszcza ci, których sprowadzono
z dolnych Niemiec, t. zw. „Kaszubi", tpi, ciemni, fanatyczni lute-

ranie, mówicy gwar niebardzo zrozumia nawet dla innych

Niemców w Ksistwie.

Wogóle ludno niemiecka w Ksistwie, to zbieranina, skada-

jca si z ywioów najróniejszych pod wzgldem jzyka, charak-

teru i stopnia owiaty. Bardzo wany jest ten szczegó, e z przy-

byszów niemieckich, najwicej kulturalni, pochodzcy z zachodnich

i poudniowych Niemiec, byli—z wyjtkiem bystrych i ruchliwych

Sasów i Wirtemberczyków—katolikami i spolszczyli si szybko.

a narodowo niemieck zachowali gównie imigranci protestanccy

z Niemiec pónocnych, zwaszcza z Brandenburgii, Pomeranii,

ociali, mao rozwinici umysowo i—rzecz dziwna, take fizycz-

nie, w przeciwiestwie do przecitnego Brandenburczyka 1 „Pom-
r". Widocznie do W. Ksistwa sprowadzali si z tych dzielnic ci.

którzy na wasnym gruncie skutkiem ujemnych warunków osobi-

stych czuli si upoledzonymi lub nie mieli wystarczajcych rod-

ków utrzymania^ i Std zapewne pochodzi, i przecitny chop
niemiecki w Ksistwie prawie pod kadym wzgldem ustpuje pol-
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skicmu, zarówno pod wzgldem wzrostu i siy, jak i umiejtnoci

gospodarowania, przedsitjbierczoci i pojtnoci. Nie odnosi si

to oczywicie do wszystkich, ale do wikszej czci osadników nie-

mieckich, zarówno dawnych, jak i sprowadzonych dopiero w cza-

sach ostatnich. Przytem moe i darowizna czciowa lub zupena

przy nadawaniu gruntów dziaa demorahzujco. Take po mia-

stach naogó Niemcy nie przewyszaj zdolnoci, miaoci i zna-

jomoci pracy Polaków, a czsto nie dorównywaj im nawet,

zwaszcza w rzemiole, co uwydatnia si praktycznie tem, e nie

wytrzymuj wspózawodnictwa polskiego. S to na ogó ludzie

spokojni, dobroduszni i dopiero od lat kilkunastu, pod wpywem
agitacyi antypolskiej, poczynaj okazywa buczuczno dranic,
ale wobec bezsilnoci w czynie, mao bolesn. Obok tych po-

spolitych mieszczan, istnieje jeszcze kategorya druga, niesym-

patyczna od dawna, urzdników i karyerowiczów, przejtych

uczuciem ogromnej swej wyszoci nad „barbarzystwem pol-

skiem". Jest to grupa nieliczna, skadajca si gównie z wieych
przybyszów z innych prowincyi pruskich, ale wpywowa; jej dzie-

em jest powszechny zwrot ku polityce germanizacyjnej. Wresz-

cie wymienimy szlacht niemieck rodow, osiad oddawna
w Ksistwie, i dorobkiewiczów, posiadajcych rozlege woci. Do
niezbyt dawna szlachta rodowa utrzymywaa z polsk znone sto-

sunki, jakkolwiek spogldaa na ni cokolwiek z góry, i nie odzna-

czaa si wogólnoci szczególn niechci do Polaków, nawet jesz-

cze pod koniec rzdów Bismarckowskich. Zwrot do otwartej nie-

przyjani nastpi dopiero po upadku Caprivi'ego. Dorobkiewicze

wiejscy nale do tego samego typu, co karyerowicze w miastach.

Jest ich niewielu, ale odznaczaj si oni wielk rzutkoci z jednej,

a pogard dla „gospodarki polskiej" z drugiej strony. Uwaaj
si za powoanych pionierów „kultury niemieckiej" i obroców
niemieckoci, a w ich dziaalnoci publicznej gówn bodaj spr-
yn jest ambicya, aby odznaczy si, odegra rol wybitn, do-

równa szlachcie starej i przecign j. Nie jest to przypadek

tylko, e owa sawna trójka, której przypisuj autorstwo najnow-

szej polityki antypolskiej, skada si z dwóch dorobkiewiczów, Han-
semanna i Kennemanna, i jednego czonka rodziny urzdniczej

—

Tiedemanna, i e przeciw tej poUtyce protestowali naj energiczniej
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Willamowitze—Móllendorlfy, Treskowowie i inni czonkowie

szlachty. Dzi rónicy takiej w pogldach ju niema. Prd ger-

manizacyjny uniós wszystkich.

Do Niemców naley zaliczy w Poznaskiem prawie wszyst-

kich ydów. Takich, którzy uwaaj si jeszcze za Polaków, mo-

naby policzy na palcach; ci którzy podaj si za „dwujzycz-

nych", lepiej odda dobrowolnie Niemców, bo liczy na nich nie

mona. Nale oni pod wzgldem politycznym do stronnictwa

wolnomylnego, i niemal do koca w. XIX, dopóki nie zwyciy
w kraju i rzdzie prd hakatystowski, porozumiewali si w wybo-

rach stale z Polakami. Dzi nale do gorliwych germanizatorów.

S to, z wcale nielicznemi wyjtkami ludzie mniej lub wicej za-

moni, mieszkaj w miastach, nie róni si strojem od innych

mieszkaców. Dawniej, mniej wicej do r. 1880, znaczna ich cz
utrzymywaa sklepiki i szynki po wsiach, uprawiajc lichw. Po

wydaniu nowego prawa przeciw lichwie, powyprowadzali si do

miast, tak, e obecnie rzadko tylko spotyka si yda na wsi. Zaj-

muj si oni wycznie handlem, bankierstwem i wielkim przemy-

sem, gardz rolnictwem i rzemiosem, oprócz zotnictwa i zegar-

mistrzowstwa. Dawniej byo midzy nimi wielu krawców i szew-

ców. Wielkie zbiorowiska ludzi i rynki handlowe przycigaj ich

bardzo silnie. Std ich nieustanny odpyw z miasteczek powiato-

wych do Poznania i Bydgoszczy, a z tych miast do Berlina. Od-

pyw ten jest tak silny, e, jak ju zauwaono, liczba ydów w W.
Ksistwie zmniejsza si stale i szybko.

U ludnoci polskiej zachoway si dotd, mimo zbliajcego

wpywu udoskonalonych rodków komunikacyjnych, czstego

przesiedlania i czenia si przez maestwa, stare rónice histo-

ryczne—wprawdzie ju nie w strojach ludowych, które ustpuj
powszechnie i coraz wicej przed stereotypowym mieszczaskim,

nawet u kobiet, zazwyczaj wicej konserwatywnych pod tym wzgl-

dem od mczyzn, ale w postawie, typie gowy, charakterze, zwy-

czajach i jzyku. Nie miejsce tu na szczegóow charakterystyk

ludnoci wiejskiej w pojedynczych okolicach kraju. Nie pozwa-

laj na to ramy tej pracy. Zadowolimy si wic tylko wymienie-

niem grup waniejszych, posiadajcych wybitnie odrbne znamiona.

]Lud wiejski w Ksistwie jest na ogó rosy, silny, bystry, pracowi'



— 20'-

ty, oszczdny, odywiajcy si stosunkowo dobrze, i—trzewy, od-

kd zwikszya si wród niego owiata, a zmalaa liczba szynków

ydowskici po wsiach. Nigdzie jednak w tej dzielnicy nie spoty-

kamy si z typem tak piknym, zarówno u mczyzn jak i kobiet,

jak na Kujawaci, w okolicy Inowrocawia, Strzelna i Kruwicy.

Chop tamtejszy wyrónia si od innych na swoj korzy wzro-

stem i szlachetnoci postawy, wyrazistoci twarzy, fantazy i pe-

wnoci siebie, co wszystko niewtpliwie pozostaje w cisym
zwizku z odwiecznym dobrobytem na urodzajnej glebie. Szcze-

gólnych waciwoci jzykowych na Kujawach poznaskich niema.

Nigdzie tylko w Ksistwie tak konsekwentnie i powszechnie, jak

tam, nie wymawiaj a i e przez pochylenie: pon, mom, chlib, syr,

pyrka (perka—kartofel); nigdzie tak czsto nie syszy si starej for-

my podwójnej: syszyta, idta, rzadziej ju teraz: idma. Pod

wzgldem wzrostu i pewnoci siebie, ale nie urody, zbliaj si do

Kujawiaków mieszkacy Krajny, midzy Koronowem, Nakem
i Wyrzyskiem, oraz lud powiatów poudniowo-wschodnich, poo-
onych w pobliu Szlska: Ostrowskiego, Ostrzeszowskiego, Odo-

lanowskiego. Gdy jednak na Kujawach wieniak jest przewanie
smuky, jak topola, w obu wymienionych okolicach odznacza si
wicej barczystoci, a posiada rysy twarzy grubsze, wyraz tward-

szy, w przeciwiestwie za do postawy i wyrazu twarzy, wymo-
w miksz, prawie piewn. Jzyk Krajczan róni si znacznie

od uywanego w innych czciach Ksistwa, zblia si cokolwiek

do zachodnio-pruskiego, a odznacza si nadto szczególnym sposo-

bem wymawiania dwików nosowych, zwaszcza , które w ustach

krajczan brzmi jak przeduone francuskie e7i (je/^czmie, b^^^de itp.).

Ssiadajcy z Kujawiakami Pauczanie (od Pakoci i abiszyna po
za Wgrowiec) s na ogó drobniejsi, mniej pokani pod wzgldem
wygldu zewntrznego, z chytrzejszym wyrazem twarzy, jzykiem
wicej zblionym do literackiego. Pochylenie samogoski a i e nie

jest tam powszechne i mniej wyrane, formy podwójne syszy si
rzadko, jzyk wogóle uboszy. Za odrbne typy uchodz, oprócz

wymienionych, jeszcze Pleszewiacy i Kocianiacy z niziny nado-

brzaskiej. Rónice s jednak nie bardzo wyrane, uwydatniaj
si najwicej w charakterze, stroju u kobiet, zwaszcza formie czep-

ca, niektórych zwyczajach i pojedynczych wyraeniach.
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Ludno miejska nie posiada adnego wyranego typu, stano-

wi mieszanin, w której zlewaj sie ze sob potomkowie starych

mieszczan, spolszczonych Niemców, niedawni przybysze ze wsi

i szlachta podupada, zmuszona do szukania zarobku na bruku miej-

skim. Kady z tych ywioów przyczynia si ze swej strony do na-

dania charakteru mieszczastwu i kady wnosi co innego, a ró-
nice nie zdyy si jeszcze wyrówna i zrównoway. Dzisiejsze

mieszczastwo w Poznaskiem jest, jako cao, wytworem roz-

woju stosunków w ostatniej wierci wieku, skada si z grup, które

nie zyy i nie zespoliy si ze sob jeszcze. Najwybitniejszym ty-

pem jest stary mieszczanin-rzemielnik, ruchliwy, krzykliwy, obrot-

ny, zrczny, samolubny, mao przedsibierczy, ostrony, dobry

pracownik, lichy kupiec. Spotykamy takich najwicej w maych
miasteczkach. W wikszych i samym Poznaniu wysuwa si co-

raz wicej ywio nowy—obok mieszczan pochodzenia niemieckie-

go—fantazyjny, miay szlachcic i nie mniej miay, ale przebieg-

lejszy syn chopa i wychowanego w wielkiem rodowisku mao-
mieszczanina. Zamknicie prawie wszystkich stanowisk urzdo-

wych dla Polaków, sprawia, e wielu zdolnych ludzi z wszystkich

stanów spywa do miast, wytwarza sobie tam egzystency, i w ci-
kiej walce o byt, wyrabia si na dzielnych kupców i przemysow-
ców. Std te pochodzi, e dopiero od niedawnego czasu rozwija

si bardzo silnie polski handel i przemys, Niemcy nie zdoaj, mi-

mo pomocy urzdowej, sprosta nowemu wspózawodnictwu, i mia-

sta nabieraj coraz wicej wygldu polskiego. Z tych samych

przyczyn, które zoyy si na szybki i wielki rozwój mieszcza-

stwa, zwiksza si stale liczba inteligencyi polskiej po miastach.

Modzie wyksztacona, o ile nie wstpuje do stanu duchownego,

niema nadziei na objcie w spuciznie wasnoci ziemskiej, ani

ochoty do handlu i przemysu, garnie si, wobec systematycznego

wysyania wyszych urzdników, a nawet nauczycieli gimnazyal-

nych, jeeli s Polakami, w okolice czysto niemieckie, od laty kil-

kunastu do zawodów uczonych, dostpnych dla wszystkich, a za-

dawalajc si z koniecznoci skromnemi warunkami ycia, wypiera

powoli, ale stale, adwokatów, lekarzy, aptekarzy niemieckich. Ze

znacznem zwikszeniem si liczby wzrasta znacznie i wpyw tej in-

teligencyi miejskiej w kraju, i punkt cikoci w kierownictwie po

I
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', litycznem przenosi sie z dworów szlacheckich i plebanii do miast,

zwaszcza do Poznania. Wynika z tego, e te dwa stany, które

wcale niedawno jeszcze trzymay w swem raku ster spraw polity-

cznych, szlachta i duchowiestwo, trac swoje wpywy; jest to

za nietylko nastpstwem scharakteryzowanego wyej rozwoju in-

: teligencyi miejskiej, lecz i coraz wikszego uwiadomienia polity-

[
cznego prostego ludu wiejskiego, niepopularnej polityki Koa pol-

I

skiego w latach ostatnich i szybkiego zmniejszania sie obszaru

[wielkiej wasnoci ziemskiej.

Naleaoby zakoczy rozdzia ten wykazaniem, w jaki sposób

midzy scharakteryzowan wyej ludno rozdziela si wasno
,
miejska i wiejska w W. Ksistwie. cisy obrachunek taki, z po-

wodu braku szczegóowych materyaów statystycznych, przepro-

[
wadzi trudno, a w miastach wcale niepodobna. Przyblione cyfry

I

o podziale wasnoci wiejskiej podamy przy opisie stosunków rolni-

. czych. Co do miast, musimy zadowoli si stwierdzeniem faktu,

' e w wikszej ich czci, a mianowicie te najwikszych, jak Po-

znaniu, Bydgoszczy, Inowrocawiu, Gnienie, Pile, Niemcy (wraz

j

z ydami) posiadaj ogromn przewag materyaln. Jedyn
pewn, ale ogólnikow, wskazówk pod tym wzgldem s wybory
do rad miejskich, a dowodz one, e we wszystkich wymienionych

;
miastach majtek, wzgldnie suma dochodów i podatków, opaca-

nych od nich, jest u Niemców znacznie wiksza, ni u Polaków.

-"H*—"-^-«-4'

ROLNICTWO, PRZEMYS, HANDEL, RODKI

KOMUNIKACYI.

^ielkie Ks. Poznaskie jest z swej natury krajem czysto rolni-

czym. Nie posiada ono adnych skarbów mineralnych,

oprócz pokadów soli pod Inowrocawiem, ani wgla kamiennego,

który jest dzi podstaw Wszelkiego wielkiego przemysu, ani wresz-

cie szczególnie dogodnych naturalnych rodków komunikacyjnych,
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któreby uatwiay dowóz materyaów surowycti i zbyt wyrobów.

Od niepamietnycti czasów te gównym rodliiem utrzymania mie-

szlcaców tej ziemi byo rolnictwo. Gównym, ale nie wycznym.
Jalco Icraj przejciowy dla liandlu miedzy wybrzeem Batyku a ni-

zin Dunaju, póniej za take midzy wsctiodem a zaciodem,

dzielnica ta braa niegdy bardzo silny udzia w ruciu tiandowym,

a w zwizku z tem i napywem przedsiebierczyci wyctiodców

z Niemiec (i Czecti) powsta na tem pograniczu take kwitn-

cy i, jak na owe czasy, wielki przemys. Przemys ten i liandel

upady jednak w pierwszej poowie wieku XIX, skutkiem utworze-

nia granicy politycznej i celnej na wsctiodzie, zmienionyci rady-

kalnie warunków wyrobu i zbytu i przeksztacenia rodków komu-

nikacyjnych, a niewtpliwie take nieumiejtnoci zastosowania si

mieszkaców do nowego stanu rzeczy, oraz dla braku przedsiebier-

czoci u szlachty polskiej. Szlachta ta zajmowaa si od wieków
wycznie rolnictwem, pozostawiajc przemys i handel w rekach

mieszczan, przewanie cudzoziemców i ydów, i ani nie pomylaa
o tem, aby skorzysta z chwili przeomowej, kiedy zachwiay si

stare podstawy przemysu, aby, dziki swej sile kapitalistycznej,

opanowa t gat zarobkowania. Czy to byo moliwe, dzi roz-

strzygn trudno. Faktem jest, e nie zrobiono nawet próby. Wo-
bec cikich zarzutów, robionych tej szlachcie przez niektórych

ekonomistów (ostatnio przez dr. J. B. Marchlewskiego w dziele

„Stosunki spoeczno-ekonomiczne pod panowaniem pruskiem",

Lwów-Warszawa, 1903), zaznaczy jednak trzeba, e ten brak

przedsiebierczoci tómaczy si gównie warunkami przyrodzonemi

i stosunkami komunikacyjnemi kraju. W. Ksistwo nie posiada

tych surowców, na których opar si nowy przemys: ani metalów,

ani wgla kamiennego; nie byo wic dla mieszkaców bezpored-

niej podniety do wkroczenia na drog przemysu. Co za daleko

waniejsze, po przebiciu kanau Bydgoskiego, utworzeniu granicy

celnej na wschodzie i przeprowadzeniu torów kolei elaznej, W.
Ksistwo znalazo si niejako w „martwym kcie" ruchu handlo-

wego na wiksz skal. Ruch ten faluje midzy wschodem i za-

chodem, gdy midzy pónoc a poudniem zmala ogromnie w ci-

gu wieku XIX. Z w^aniej szych za arteryi komunikacyjnych,

biegncych w tym kierunku, jedne omijaj zupenie granice W.
27
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Ksistwa, inne dotykaj tylko jego kraców pónocnych (Wisa

—

kana Bydgoski—Note—Warta—Odra i tor kolejowy, towarzy-

szcy tej drodze wodnej). Wielkiemu Ksistwu pozostaa tylko je-

dna arterya komunikacyjna, czca je bezporednio ze wsctiodem,

ale bardzo podrzdna, bo pozbawiona wszelkich zwizków z dro-

gami, sigajcemi dalej na wschód—Warta. Wobec tego, o wik-

szym rozwoju handlowym mowy by nie mogo, a zupeny zastój

handlowy hamowa przedsiebierczo przemysow, zwaszsza, e
w samym kraju do wytworzenia przemysu na wielk skale niema

adnej podniety. To te widzimy, e nietylko ludno polska, ale

take przemylniej si od niej ydzi i popierani przez wadze Niemcy

w W. Ksisrtwie nie zdobyli si na aden wikszy wysiek w kie-

runku przemysowym. Tumny odpyw ydów i do znaczny

Niemców poznaskich do dzielnic rodkowych i zachodnich pa-
stwa jest najlepsz ilustracy tych stosunków. Temi stosunkami

tómaczy si, e mimo zasadniczej zmiany warunków ekonomicz-

nycli i spoecznych, W. Ksistwo Poznaskie pozostao dotd kra-

jem przewanie rolniczym, a o ile posiada przemys wielki i kwit-

ncy, to tylko przemys zwizany cile z rolnictwem.

Wielkie Ks. Poznaskie ma 2,895,770 *) hektarów obszaru.

Z tej ogólnej sumy, miasta zajmuj 143,834, gminy wiejskie

1,132,960, a okrgi dworskie 1,616,042 ha. Jak ju zaznaczono,

W. Ksistwo posiada gleb stosunkowo dobr; nieuytków jest nie-

wiele, obszary zalesione, przewanie piasczyste, zajmuj niespena

czwart, niskie ki niespena dziesit cz kraju. Stosunek roli

ornej do k i lasów jest nastpujcy:

Ogóem .

Roli ornejk . .

Lasów .

W obw. reg. W obw. reg.

Poznaskim Bydgoskim
W W. Ks.

Poznaskiem
k t a o w

1,750,889

1,088,797

138,759

356,664

1,144,881

672,042

98,927
236,296

2,895.770

1,760,839

237,686

592,940

*) Wedug „Handbuch der Grundbesitzes im Deutschen Reicha. VJI Prowinz

Posen." Berlin, 1902.
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Na loo hektarów przypada, przy podziale na wiksz ilo

grup



w. KS. POZNASKIE.
Wasno ziemska wedug narodowoci, w r. 1900.

Jj J* JS Jo

Miejsca kreskowane oznaczaj,^ obszary, znajdujce si w rkach niemieckich.
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myl. Plantacje tytoniu s niewielkie, licie nadaj si tyl-

ko do wyrobu cygar najgorszego gatunku i do wasnego uytku

chopów niemieckicti. Winnice obejmuj ogóem 126,3 hektarów

obszaru i dostarczaj niewielkiej iloci winogron, które nie dojrze-

waj nigdy zupenie i nie nadaj si do wyrobu wina, lecz tylko

do spoycia w stanie surowym. Z rolin, przynoszcych wiksze

zyski, uprawiaj w Ksistwie na wiksz skal tylko buraki cukro-

we, zwaszcza na Kujawach i w powiatach poudniowo-wschod-

nich, grodziskim, kociaskim, gostyskim, wschowskim, szamotul-

skim, srodzkim. Najwaniejszemi produktami rolniczemi pozo-

stay nadal, jak dawniej, zboa i roliny pastewne. Pod wzgldem
obszaru i zbioru, produkcya ta przedstawiaa si w r. 1900, wedug
sprawozdania urzdowego, jak nastpuje:

Pszenica

z-yto .

Jczmie
Owies

.

Kartofle

Siano .

Obszar
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w cigu ostatniej wierci wieku zerwano w W. Ksistwie zu-

penie z ekstensywnym systemem gospodarstwa. Zniesiono ugory

i pastwiska letnie, a zaprowadzono gospodarstwo podozmienne;

w mniejszych wociach uywany jest jeszcze czsto system trzy-

polowy. Wobec wielkiego obnienia si cen zboa i okopowizn,

a podniesienia si cen misa i nabiau, zwrócono uwag gówn
na hodowl byda i nierogacizny. Rolnicy polscy nadto upra-

wiaj z szczególnem zamiowaniem i powodzeniem hodowl koni.

Owce, których chów z powodu obnienia si ceny weny bardzo

mao si opaca, skasowano w wielu dobrach zupenie, w innych

ograniczono znacznie stada. Zniesienie ugorów pozostaje w ci-

sym zwizku z t zmian.

W zestawieniu poniszem podajemy liczby, dotyczce inwen-

tarza ywego w W. Ks. Poznaskiem, wedug kilku ostatnich spi-

sów urzdowych, a dla porównania, doczamy do tego wykaz

z pierwszej poowy wieku XIX, z r. 1837:

Naliczono

w Ksistwie
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Koni
Byda
Owiec
Nierogacizny ....
Kóz (rok 1892) . . .

Na 1 kilometr D
WW. Ks.

Pozn.

8,6

28,9

24,0

23.0

3,6

W Ces.

Niem.

7,5

34-2

20,1

26,4

5,7

Na 100 mieszk.

WW. Ks
Pozn.

13,6

45,8

38,0

36,4

5,9

W Ces.

Niem.

7,7

35,4
20,8

27,3

6,3

Zaznaczylimy powyej, e W. Ks. Poznaskie jest do tej pory

jeszcze, jak dawniej, krajem przewanie rolniczym, t. j. e rolni-

ctwo jest tam gównem ródem utrzymania ludnoci. I w tej dziel-

nicy jednak uwydatnia si, ctiocia powoli, ale stale, zwrot w kie-

runku przemysowym. Nie zmniejsza si oczywicie obszar ziemi

uprawionej, ale zmniejsza sie liczba ludzi pracujcycli na niej

i czerpicycti z niej swe utrzymanie. Gdy w r. 1882, na ogóln
liczb 1,739,617 mieszkaców, 1,077,137, czyli 61,9%, yo z rol-

nictwa, przy spisie w roku 1895-tym, otrzymano ju liczby

absolutne i stosunkowe daleko mniejsze. Liczba mieszkaców
W. Ksistwa zwikszya si i dosigna sumy i ,774,046, ale

liczba yjcyci z rolnictwa zmalaa: wynosia ju tylko 1,053,351

dusz, czyli 59,3% ludnoci. Do tego samego wyniku dociodzimy,

jeeli porównamy liczb—nie yjcyci z rolnictwa, lecz pracujcycli

na roli z ogóln liczb zarobkujcyci. W r. 1882 pracujcycli na

swe utrzymanie w rolnictwie, indu i przemyle, byo w Ksi-

stwie 533,151, w r. 1895 za 581,154 osób; zarobkujcyci w rol-

nictwie natomiast: w r. 1882-gim 395,392, a w r. 1895-tym 404,893.

Zwikszya si wic wprawdzie nieco liczba osób pracujcycli na

roli, ale nie w tym stosunku, co liczba zarobkujcyci wogóle.

W r. 1882 byo pracujcych na roli 74,2, w r. 1895 za tylko 69,8^.

Znaczy to, e coraz wiksza liczba osób szuka zarobku w zawo-

daci przemysowyci i iandowych, a rola wyywia coraz mniejsz
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czQ ludnoci. Stosunki te tómacz si gównie warunkami za-

robkowemi, które s w rolnictwie mniej korzystne, ni w zawo-

dach przemysowych i handlowych, zaprowadzeniem maszyn, wik-

sz intensywnoci roboty w zawodzie rolniczym, skutkiem czego

mniej potrzeba rk, ni dawniej do wykonania tej samej pracy,

wreszcie za specyalizacyi, dziki której ci sami robotnicy wykony-

Maksymilian Jackowski. Patron kóek wociaskich.

waj obecnie w kilku miejscowociach t sam prac, do której za-

atwienia dawniej kada wo wiksza posiadaa wasnych ludzi.

Stosunki te sprawiaj, e zmniejsza si tylko liczba osób nie-

samodzielnych, robotników, pracujcych na roli. Natomiast

wzrasta liczba samodzielnych, wacicieli gospodarstw rolnych.

W czasach ostatnich przyrost ten by nawet bardzo znaczny, jak

wynika z nastpujcego zestawienia:
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w W. Ks. Poznaskiem byo:

Osób pracujcych na roli
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Te same stosunki przedstawiaj si w calem W. Ksistwie,

z uwzgldnieniem nie liczby woci, lecz obszaru, jak nastpuje:

Wielko
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urzdowego w przytoczonem ju wyej dziele „Handbuch des

Grundbesitzes"; w jaki sposób wasno mniejsza i drobna roz-

dziela si midzy obie narodowoci, o tern istniej waciwie tylko

domysy, opierajce siana ogólnikowem szacowaniu wedug powia-

tów. Tak warto tyko ma te graficzny obraz stosunków, umie-

szczony na str. 212, wedug mapki, opracowanej przez dr. E. Stump-

fe w jego dzieku „Poenfriige und Ansiedlungskommission", Ber-

lin, 1902. Z wielk pewnoci mona tylko twierdzi tyle, e eo-

nu j
mniej poowa ziemi znajduje sie w rekaci niemieckici.

Próby oblicze ogónycli, robione ze strony polskiej, w cyfracli

szczegóowyci, ale, jak ju zaznaczono, nie majcycti pretensyi do

zupenej cisoci, day pod koniec w. XIX wyniki nastpujce:

Polska wielka wasno ziemska wraz

z dobrami kocienemi 2,409,359 mórg. magd.

Polska drobna wasno ziemska . . 2,992,958 „ „

Wasno polska ogóem . . 5,402,317 „ „

Niemiecka wielka wasno ziemska wraz

z króewszczyznami i wasnoci rz-

dow 4,392,912 „

Niemiecka drobna wasno ziemska . . 1,496,479 „ „

Wasno niemiecka ogóem . 5,879,391 mórg. magd.

Nie znajc dokadnie teraniejszego stanu posiadania, tem

mniej moemy obliczy cise, o ie w czasacti ostaticti stosunek

przesun sic na korzy ub niekorzy udnoci polskiej. adnej
wtpliwoci nie uega, e od ciwii przyczenia tycli ziem do pa-
stwa Pruskiego, polska wasno ziemska zmniejszya si o kilka-

dziesit procent. Co do at ostatnicli zestawiamy kilka oblicze,

z powyszemi zastrzeeniami co do cisoci, dodajc, e cyfry

z roku 1880 polegaj na obliczeniacti Eugeniusza Bergmanna i Fry-

deryka Neumanna w dzieacti: „Zur Gesciicite der Entwickelung

deutsclier, polniscier und judiscier Bevolkerung in d. Prov. Posen,

seit 1824" i „Germanisirung oder Poonisirung"; cyfry z r. 1892
za na obliczeniach Stefana Komornickiego w dziele „Zabory i ko-

lonizacya niemiecka".
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Wasno ziemska

polska . . . .

niemiecka . . .

polska . . . .

niemiecka . . .

r. 1880 r. 1892 r. 1899

5,379,200 mórg. 4,859,200 mg. 5,402,317 mg.

5,383,200 „ 5,903,200 „ 5,879,391 „

A9SVÓ
50,03^

45,15^

54,84^

47,82^

52,11^

Wynikaoby z tego zestawienia, e do r. 1892 wasno pol-

ska zmniejszaa si, a w czasaci ostatnici zwikszya si o par

procent. Wnioski s jednak o tyle zawodne, e cyfry, dotyczce

ogólnego obszaru W. Ksistwa, nie s równe przy pojedyczyci

! Grodzisk.

spisacti, jak ju zaznaczono powyej, i w r. 1899 mamy sum iek-

tarów znacznie wiksz, ni w lataci poprzednicti. Niezalenie od

tego jednak, zwikszenie si wasnoci polskiej w ostatnici latacti ii

jest bodaj faktem. Uprawnia do tego przypuszczenia okoliczno,
\

e do podobnyci rezultatów doszy wadze pruskie w swo- \

icti obliczeniach, nie majcych nic wspólnego z powyszem, nie \

opierajcych si na ogólnej statystyce, lecz na wykazach woci i

sprzedanych.

Na pierwszy rzut oka trudno to pogodzi z istnieniem komisyi :

kolonizacyjnej, która przy pomocy olbrzymich funduszów wyku- '

puje w celach germanizacyjnych ziemi z rk polskich, aby osie-
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dla na niej kolonistów niemieckich. Instytucya ta germanizacyjna

nabya do koca r. 1 900 w W. Ks. Poznaskiem ogóem 105,328

tiektarów, czyli przeszo 400,000 morgów, w wikszej czci z rk
polskicli *). Strata wydaje si olbrzymi. Dziaalno komisyi

paraliuj jednak skutecznie z jednej strony banki parcelacyjne pol-

skie, z drugiej za przedsiebicrczo prywatna, dziki czemu wiele

ziemi niemieckiej przeciodzi w race polskie. Banków takici jest

w Poznaskiem trzy, a mianowicie: „Bank ziemski" (od r. 1888),

„Bank parcelacyjny" (od r. 1896) i „Spóka rolników parcelacyjna"

(odr. 1894). adna z tych instytucyi nie rozporzdza wielkiemi

funduszami, najwikszemi jeszcze „Bank ziemski" (pierwotnie 1. 2,

obecnie 4 miliony mk.}. Posiadaj one jednak daleko lepszy sy-

stem pracy, obracaj umiejtniej swemi kapitaami, a wreszcie

maj wicej nabywców na parcele, ni im potrzeba, gdy komisya

kolonizacyjna, dla braku osadników niemieckich, jest zmuszona do

wielkiego ograniczania swej dziaalnoci. Wyniki ich pracy s
pokane. Bank ziemski rozparcelowa w cigu swego 13-letniego

istnienia, do r. 1902, ogóem 19,928 hektarów, a Spóka rolników

parcelacyjna, która posiada zaledwie pó miliona marek wasnego
majtku, w cigu 9 lat (1894—1902) 8,712 hektarów. S to je-

dnak bd co bd, w porównaniu z dziaalnoci komisyi koloni-

zacyjnej, obszary niewielkie. Jeeli, mimo usiowa germanizacyj-

nych, nie zmniejszy, lecz nawet zwikszy si obszar ziemi, znaj-

dujcej si w rkach polskich, pochodzi to gównie std, e wo-
cianie i robotnicy polscy wykupuj bardzo wiele ziemi z rk nie-

mieckich, pierwsi dla powikszenia swych woci, drudzy dla zdo-

bycia skrawka wasnej ziemi za pienidze, zdobyte cik prac—
po czci na zachodzie niemieckim. Stosunki mona scharaktery-

zowa krótko w ten sposób, e chop poznaski nabywa daleko

wicej ziemi, ni traci szlachcic polski. Cyfr dokadnych, dotycz-
cych tego ruchu, jak ju powiedziano, niema. Take wadze pru-

skie posiadaj takie obliczenia tylko z 4 lat ostatnich (1897—1900).

*) Szczegóowy pogld na dziaalno komisyi, która rozciga sw dziaal-

no zarówno na Poznaskie, jak i Prusy Zachodnie i w swoich sprowozdaniach

daje tylko wykazy ogólne, nie za wedug prowincyi, umiecimy przy opisie Prus Za-

chodnich.



One te najpierw zwróciy uwag na ten rozwój, pomylny dla

ludnoci polskiej, a poniewa stwierdzenie tego faktu jest przyzna-

niem zupenego niepowodzenia polityki kolonizacyjnej, niema po-

wodu powtpiewa o prawdzie ogoszonych szczegóów. Rzecz

oczywista, e rzd pruski woaby poctiwali si pomylnemi wy-

nikami swyci usiowa, zwaszcza wtedy, gdy chodzio mu o wy-

znaczenie nowych milionów na polityk kolonizacyjn. Szczegóy

za, podane do wiadomoci publicznej przez prezesa ministrów,

hr. Buowa, a opierajce si na obHczeniach wadz prowincyonal-

Doiu rrzemysowy polski w Poznaniu.

nych poznaskich, s takie: W cigu 4 lat (1897— 1900) Polacy

wykupili w W. Ksistwie z rk niemieckich ogóem 1,910 posia-

doci ziemskich, obejmujcych 32,260 hektarów, Niemcy za na-

byli z rk polskich w tyme czasie 158 wikszych woci i gospo-

darstw, obejmujcych 16,263 ha. W sumie tej mieszcz si ju
nabytki komisy i kolonizacyjnej. Czysty zysk po stronie polskiej

wynosi zatem w cigu tych 4 lat 15,997 ha, czyli 62,698 morgów
magdeburskich. Niema za powodu przypuszcza, e ruch ten po

stronie polskiej rozpocz si dopiero z rokiem 1897. Bardzo jest

prawdopodobne, e take przedtem, chocia moe nie w tej mierze,
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mimo usiowa komisyi kolonizacyjnej, zwikszaa sie maa pol-

ska posiado ziemska. Zreszt rdamy dowód na to, e w ci-

gu Icikunastu lat ostatnici liczba mayci i rednici gospodarstw

polskici wzrastaa daleko szybciej, ni niemieckicti. Wedug sta-

tystyki, przytoczonej na str. 217, liczba woci maych, od 1 — 50

iektarów, wzrosa w W. Ksistwie Poznaskiem od r. 1882— 1895

o 12,064, a obszar tej wasnoci o 75,600 ia. W tym czasie za
komisya kolonizacyjna utworzya gospodarstw wkjskici okoo
1,780*), z któryci tylko cz sprzedano kolonistom niemieckim.

Komisya rentowa w Bydgoszczy za utworzya w Poznaskiem

i Prusacli Zachodnici do r. 1895-go woci rentowych 4,952, w tej

liczbie 1,719 polskich, a 3,233 niemieckich. Ile ich byo w Pozna-
skiem, nie wiemy dokadnie, w kadym razie wiksza cz, okoo

I

2,000 niemieckich. Ogóem wic powstao od r. 1886-go w Ksic-

! stwie, za staraniem i przy pomocy wadz rzdowych 1,780+2,000,

= conajwyej 3.800 gospodarstw niemieckich. Poniewa komisya

kolonizacyjna uywaa bezskutecznie wszelkich sposobów, aby

!

przycign wicej osadników niemieckich, ofiarujc im warunki

I

bardzo korzystne, wic mona przypuszcza, e pomidzy r. 1886

I a 1895, poza wyliczonymi, nie wielu ju Niemców w Ksistwie na-

\
byo grunt wasny. Moe tylko jeszcze chodzi o to, ilu okupio si

I

przed r. 1886. Nie mamy powodu przypuszcza, e byo ich wi-
cej, ni Polaków; prawdopodobnie nawet byo ich mniej. Jeeli

podzielimy ogóln sum nowych gospodarstw (12,064) przez liczb

• lat (13), to przypadnie na 1 rok 928, a na 4 lata (1882—6) 3,712

gospodarstw. Ogólny rachunek wic przedstawia si tak:

' Liczba gospodarstw zwikszya si od r. 1882— 18950 12,064

„ „ ^ V " i882--i886 o — 3,712

„ „ 1886-1895 o 8,352
• Niemieckich utworzono w tym czasie co najwyej . . 3,800

[Polskich powstao zatem od r. 1886— 1895 okoo . . 4,552

I to obliczenie wic, przeprowadzone jaknajkorzystniej dla

Niemców, doprowadzio do wniosku, e liczba nowych gospo-

*) w sprawozdaniu z lat 1894 i 189.5 wjMiczono tylko ogóln liczb osad, bez

wyszczególnienia, ile ich byo w Poznaskiem i Prusach Dlatego zupenie dokadnej
^yf'"y poda nie moemy. W obliczeniu naszem doliczylimy z tych lat wiksz cz
osad do Poznaskiego.
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darstw polskich zwikszya sie znaczniej, ni/ niemieckich. Doda
za trzeba, e wocianie i robotnicy poscy wykupuj bardzo cz-

sto gospodarstwa i parcele wprost od wocian niemieckich, e wice

i poza tern obliczeniem jeszcze pewien zysk jest po stronie polskiej.

Naprzykad faktem jest, e spolszczyy sic w latach ostatnich cz-

ciowo lub zupenie, niektóre wsie gospodarskie, do niedawna czy-

sto niemieckie, zarówno na pograniczu Szlska, jak i w nizinie nad-

noteckiej.

Ten rozwój stosunków odpowiada zupenie scharakteryzowa-

nej powyej wyszoci chopa polskiego w Poznaskiem nad nie-

mieckim. Jest on naogó lepszym gospodarzem, wicej przedsie-

bierczy, zdolniejszy, przewysza go czsto nawet pilnoci

i oszczdnoci. Jest to nie w najmniejszej czci nastpstwo gorli-

wej dziaalnoci kóek wociaskich, które z jednej strony staraj si

o ogólne podniesienie poziomu owiaty u swoich czonków, z dru-

giej za udzielaj im poytecznych wskazówek w zakresie wszyst-

kich gazi gospodarstwa, przyuczaj do popierania si wzajem-

nego i zaprowadzania ulepsze wspólnemi siami, wreszcie za
przyczyniaj si do wyrobienia oszczdnoci i tumienia niskich in-

styktów, które dawniej oddziayway bardzo ujemnie na rozwój

wociastwa. Istnieje ich okoo 250 z ogóln liczb 11,000 czon-

ków. Zorganizowanie ich jest nieocenion zasug „Patrona",

Maksymiliana Jackowskiego (ryc. str. 216), który przez kilkadzie-

sit lat z niezomn energi i bodaj bezprzykadn wytrwaoci
wszystek swój czas i swe siy powica na utworzenie sieci tych

poytecznyci stowarzysze, na systematyczne pouczanie, mona
niemal powiedzie wycliowanie, wociastwa poznaskiego.

Znaczny rozwój rolnictwa poznaskiego w latach ostatnich

odbi si w sposób bardzo dodatni na stosunkach przemysowych

kraju. Wraz z zamonoci wzrosy potrzeby szerszych warstw,

ludu, a skutkiem tego nastpio, mimo dnoci zamiejscowych fa-J

bryk niemieckich do zalania rynków poznaskich swemi wyroba-i
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mi znaczne oywienie si licznych gazi przemysu, a zwaszcza

rzemios. Z drugiej za strony powstaa wielka liczba zakadów
przemysowycli, zwizanych bezporednio z rolnictwem, przera-

biajcych produkty ziemi z bliszej okolicy lub te przeznaczonych

do zaspakajania potrzeb nowych, wytworzonych przez gospodar-

stwo intensywne rolne. Z pierwszych najwaniejszemi s: cukrow-

nie, gorzelnie, browary, krochmalnie, zakady mleczarskie i fabryki

cykoryi; z drugich: fabryki maszyn rolniczych, gorzelniczych it. p.,

fabryki nawozów sztucznych, cegielnie i przedsibierstwa dre-

narskie.

Pod wzgldem gorzelnictwa W. Ks. Poznaskie zajmuje pierw-

sze, pod wzgldem cukrownictwa jedno z waniejszych miejsc mi-
dzy prowincyami pastwa pruskiego. Cukrowni byo w Ksistwie

w r. 1900-ym ogóem 20, a mianowicie: na Kujawach 6 (Kruwi-
ca, Pako, Amsee, Tuczno, Szymborze i Wierzchosawice), na

Krajnie 2 (Rudka i Nieychowo), w innych czciach obw. reg.

Bydgoskiego 2 (Gniezno i nin), w obw. reg. Poznaskim 10

(Wrzenia, Jarocin, roda, Zduny, Gosty, Górka, Wschowa, Ko-
cian, Opalenica i Szamotuy). Z akcyi Niemcy posiadaj znaczn
wikszo. Udzia polski okreli trudno. Prawdopodobnie nie

wynosi on wicej, ni ^4 sumy ogólnej. Gorzelni istniao w Ksi-
stwie w r. 1900 ogóem 485. Z liczby tej okrgo czwarta cz
znajduje si w rkach polskich. Daleko ju mniejsze od cukrowni
i gorzelni, ale bd co bd niepolednie miejsce zajmuj browary,

krochmalnie i zakady mleczarskie. Liczba browarów zmniejszya
si cokolwiek. Jest ich ogóem 150. Wielk saw cieszy si piwo
grodziskie, wyrabiane w 4 browarach w malekiej miecinie Gro-

dzisku (ryc. str. 220). Z browarów tych tylko jeden jest wasno-
ci polskiej spóki akcyjnej. Wogóle z 58 wikszych browarów,
wyliczonych w ostatniem wydaniu dziea „Handbuch des Grund-
besitzes", w rkach polskich znajduje si 1 1. Jak rozdziela si
midzy narodowoci reszta browarów w Ksistwie, okreli nie

umiemy. Zestawienia ogólne urzdowe nie podaj bowiem na-

zwiska wacicieli. Zakadów mleczarskich, poczonych z fabry-

kami sera, byo w Poznaskiem w r. 1900— 126. ^ to, z nielicz-

1
nemi wyjtkami, podobnie jak cukrownie, przedsibiorstwa akcyj-

i

ne, z których obligacyi wiksz cz posiadaj Niemcy. To samo
29
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dotyczy trzech fabryk cykoryi (w Inowrocawiu, Kocianie i Czem-

pinie). Krochmalni jest w Ksistwie 57, z których 12 znajduje si

w rkach polskich.

Znaczenie waniejszych gazi tego przemysu, opartego na

rolnictwie, charakteryzuj cyfry nastpujce: W roku 1896/7 go-

rzelnie poznaskie przerobiy 410,596 tonn kartofli i 16,360 tonn

zboa. Produkcya spirytusu wynosia 468,404 hektolitry i bya
znacznie wiksza, ni w którejkolwiek innej prowincyi Królestwa

Pruskiego. Cukrownie zuyy 1,431.529 tonn buraków cukro-

wych na wyrób 185,107 ton cukru surowego. Mniejsze ju jest

znaczenie browarów. Zuyy one w r. 1897-ym ogóem 10,579

tonn sodu i 152 tonny surogatów i wyrobiy 632,892 hektolitry

piwa, czyli 34 litry na gow ludnoci.

Ogólnej statystyki przemysowej z r. 1900 nie posiadamy.

Takie spisy ogólne, jednodniowe, bywaj urzdzane w wikszych

odstpach czasu, pora ostatni dnia 14 czerwca r. 1895. 2 tego te

roku przytoczymy cyfry, dotyczce innych waniejszych gazi prze-

mysu w W. Ks. Poznaskiem, z uwzgldnieniem tylko wikszych

przedsiebierstw, zatrudniajcych conajmniej 50 ludzi. Korzystamy

przytem z zestawienia w cytowanem ju wyej dziele d-ra J. B.

Marchlewskiego „Stosunki spoeczno-ekonomiczne pod panowa-

niem pruskiem".

Zakady, zatrudniajce wicej
ni 50 osób

Liczba

zakadów

Ogólna licz-

ba osób za-

trudnionych

Przedsiebierstwa budowlane
Cegielnie

Cukrownie
Fabryki tytoniu ....
Tartaki

Fabryki krochmalu . . .

Fabryki wyrobów elaznych
Drukarnie i litografiie . .

Fabryki maszyn rolniczych

109

33
16

14

8

6
6

5

3

10,962

2,913

7,437
1,113

663
627
600
401

416
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Zakady, zatrudniajce wicej
ni 50 osób

Liczba

zakadów

Myny
Kopalnie soli

Piece wapienne
Fabryki szka
Gazownie
Garbarnie

Stolarnie

Browary
Torfiarnie

Kopalnie wiru
Fabryki cementu

„ wyrobów garncarskicli ,

„ fajansu

„ przetworów ctiemicznycti

„ sztucznyci nawozów . .

„ lakierów

„ poczoci
Introligatornie

Fabryki bednarskie

^ koszykarskie ....
Gorzelnie

Fabryki obuwia
„ kapeluszy

„ konfekcyi

Ogólna licz-

ba osób za-

trudnionycti

212

212

246
289
220

133
220

132

171

65

53
54
360
181

212

51

276

78

74
64
71

140
140

134

Jest to oczywicie tylko maa cz ogólnej liczby zakadów
przemysowyci. Przemys wielki nie rozwin si jeszcze bardzo

w W. Ksistwie. Wikszo przedsiebierstw stanowi rednie, za-

trudniajce kilkudziesiciu lub kilku tylko ludzi, a najwicej jest

drobnych, w których pracuje tylko sam waciciel przy pomocy
swej rodziny. Odpowiednio jednak do ogólnego ruchu, objawia-

jcego si wszdzie, take w W. Ks. Poznaskiem liczba przedsie-

bierstw najdrobniejszych zmniejsza si, gdy natomiast wzrasta

liczba rednich i wikszych, jak dowodzi nastpujce zestawienie

wyników spisów z lat 1882 i 1895. W W, Ksistwie byo w prze-

myle i handlu;
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Zakadów za-

trudniajcych
ludzi
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Wyrób odziey, obuwia, pranie i t. p. . . .

Budownictwo
Wyrób rodków spoywczych
Wyroby metalowe oprócz maszyn ....

„ drzewne
Kamienioomy, huty szklane, cegielnie, garn-

carnie i t. d

Wyrób maszyn
W^yroby skórzane

Tkactwo i przedzielnictwo ......
Drukarstwo i litografia

Przemys chemiczny
Górnictwo, hutnictwo i dobywanie torfu .

Wyrób papieru i introligatorstwo ....
Wyrób oleju, mydl, smoy, gazu i t. d. . .

Przemys artystyczny i sztuka

Bez okrelonego zawodu

Osób za-



— 230 —
wzgldem W. Ks. Poznaskie nie naley do krajów uprzywilejo-

wanych. Jest ono prawie zupenie odcite od zwizków ze wscho-

dem. Z wielkich dróg handlowych prowadzi przez nie tylko je-

dna: Wisa—Brda—Note, ale i ta droga dotyka tylko jego kra-

wdzi pónocnej, niema wygodnego poczenia z wntrzem kraju,

a zwaszcza z drug drog wodn, Wart, i dlatego nie przyczynia

si szczególnie do oywienia ruchu, bo handel na niej jest prze-

wanie tranzitowy. Z drugiej za strony W. Ksistwo niema po-
czenia naturalnego z najbliszym krajem, produkujcym wgiel

Bydgoszcz. Nad portem.

i elazo. Skutkiem tego dowóz tych materyaów, na których opiera

si gównie przemys dzisiejszy, odbywa si kolej elazn, a tran-

sport ten jest tak drogi, e np. przy wglu wynosi wicej, ni jego

cena na miejscu. W takich warunkach, pomimo wzgldnej tanio-

ci robotnika, Poznaskie nie moe w wielkim przemyle wspó-

zawodniczy z krajami, które posiadaj wasne materyay surowe

albo mog przynajmniej sprowadza je tani drog wodn. Móg
tam rozwin si tylko przemys, polegajcy na przerabianiu pro-

duktów miejscowych, t. j. rolniczych, i obliczony na zaspokojenie

potrzeb bliszej okolicy. Próby zakadania wielkich fabryk, oblicz-
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nych take na wywóz, jak np. fabryka maszyn rolniczych H. Ce-

gielskiego (obecnie wasno polskiej spóki akcyjnej) dowiody, e
takie przedsibiorstwa nie maj tam warunków rozwoju. Koszta

produkcyi s nie mniejsze, ni na zaciodzie, a mono zbytu bar-

dzo ograniczona. Na zachodzie i w rodkowych czciach Niemiec

nikt nie kupi wyrobów poznaskich, bo miejscowe s tasze

—

o cenc transportu, a skutkiem ogromnej specyalizacyi, niekiedy

i lepiej wykoczone. Na wschodzie za wielkie fabryki zachodu,

na jakie Poznaskie wcale zdoby sic nie moe, s wicej znane,

dziki reklamie, odpowiadajcej ogromowi tych przedsiebierstw,

i budz wicej zaufania. Wreszcie za w W. Ksistwie samem po-

pyt na wyroby miejscowe jest znacznie ograniczony przez to, e
Niemcy zaspakajaj chtnie swoje potrzeby poza granicami kraju,

sprowadzaj wprost z Berlina, Lipska, Hamburga i t. d. tysiczne

przedmioty, nie tylko maszyny, lecz take meble, artykuy spoyw-

cze, cygara, bielizn, konfekcy damsk i t. d., a tem samem od-

bieraj przemysowi miejscowemu mono wikszego rozwoju.

Wadze i urzdnicy czyni to dlatego, e wyroby te s na zacho-

dzie, w wielkich centrach fabrycznych tasze, a transport nie wiele

ich kosztuje; osoby prywatne z przekonania, e wyroby tamtejsze

s lepsze od miejscowych.

Kraj, który nie posiada wielkiego przemysu, ani te, skutkiem

zamknicia z jednej strony, niema charakteru kraju przejciowego,

nie moe oczywicie posiada take wielkiego handlu. Tak te ruch

handlowy W. Ksistwa ogranicza si wywozem niezbyt licznych

produktów i wyrobów miejscowych na zachód i dowozem arty-

kuów, przeznaczonych wycznie na zaspokajanie potrzeb miej-

scowych. Gównemi przedmiotami wywozu s: zboe, spirytus

i cukier surowy; na dowóz skadaj si: wgiel, metale, kamienie,

drzewo, wielkie maszyny, artykuy elazne do codziennego uyt-

ku, wino, piwo, cygara, delikatesy, towary kolonialne, wyroby luk-

susowe, materyay weniane, pótno, jedwabie, skóry, wyroby pa-

pierowe, konfekcya damska, szka, wyroby drzewne. Dla tego ru-

chu handlowego kraju wystarczaj zupenie rodki komunikacyjne:

drogi wodne. Warta, Note, Kana Bydgoski, Brda, Obra i Prosn,

oraz do gsta sie kolei elaznych. Wod bywaj spawiane

tylko materyay surowe, artykuy cikie, wielkie, nie ulegajce
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zepsuciu, a wic niemal cay wywóz z Poznaskiego: zboe, cu-

kier i spirytus, a z dowozu metale, drzewo, kamienie, nawozy
sztuczne, nafta. Z innych artykuów dowozu, wiksza czq bywa
sprowadzana kolej elazn. Z obu gównyci dróg wodnych, wiek-

B|^^'^; Itil
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Drzewo, spawiane Wart i Noteci, pochodzi z Królestwd

Polskiego, na Noteci w czci take z Galicyi. W innych transpor-

tach na kanale Bydgoskim, zarówno w kierunku ku Noteci, jak

i ku Wile, mieci si z jednej strony wywóz z Ksistwa, z drugiej

za artykuy tranzitowe. Na Warcie natomiast artykuem tranzi-

towym jest prawie wycznie tylko drzewo, pochodzce z Króle-

stwa Polskiego. Wszystkie inne towary albo pochodz z Ksistwa,

albo s przeznaczone na zaspokojenie potrzeb ludnoci. W ruchu

handlowym na Warcie bierze bardzo wybitny udzia miasto Po-

zna. Mianowicie za wynosi:

Wywóz z Poznania Dowóz do Poznania

wr. 1895 69,575 tonn 43.073 tonn

w r. 1900 146,278 „ 72,540 „

Ruch na innych rzekach W. Ksistwa, Brdzie powyej Byd-

goszczy, Gdzie, Pronie i Obrze jest niewielki. Doda trzeba, e
take Note w swym biegu górnym, powyej kanau Bydgoskiego,

posiada jako arterya komunikacyjna niezbyt wielkie znaczenie. Na
przestrzeni od Kruwicy do Naka mog bowiem kursowa tylko

statki o maej pojemnoci.

Ogóem wic komunikacya wodna w Ksistwie jest wcale nie-

dostateczna; natomiast nie mona tego powiedzie o komunikacyi

kolejowej. Sie kolei elaznych w Poznaskiem jest rozgaziona,

dugo ogólna toru, w stosunku do obszaru, niewiele mniejsza,

a w stosunku do ludnoci, wiksza, ni przecitnie w Prusach. W r.

1900 linie kolejowe o torze normalnym obejmoway 2,069 kilome-

trów. Na 1,000 kilometrów kwadratowych przypadao: w Po-

znaskiem 71,4, w Królestwie Pruskiem 84,5; na 100,000 mieszka-

ców: w Poznaskiem 177,9, w Prusach 87,5 kilometrów toru. Wiel-

ka ta rónica tómaczy si tem, e W. Ksistwo jest stosunkowo

sabo zaludnione. Punktem rodkowym caego ruchu kolejowego

jest oczywicie Pozna. Std rozchodz si najwaniejsze linie na

wszystkie strony: przez Zbszy do Berlina, Drezna i Lipska; przez

Krzy do Berlina i Szczecina, przez Gniezno-Inowrocaw do Byd-

goszczy i Torunia, a std z jednej strony do Gdaska, z drugiej do

Królewca; przez Leszno do Inowrocawia, przez Jarocin-Kluczbork

do szlskiego zagbia wglowego. Nadto istnieje bardzo wana
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linia, czca Bydgoszcz z jednej strony z Toruniem, z drugiej przez

Pie-Krzy-Kistrzy z Berlinem. Poczenie miedzy temi gównemi
torami i miejscowociami, pooonemi na uboczu, tworz liczne

tory drugo- i trzecio-rzedne. Miejscami istniej te kolejki wzko-
torowe, znajdujce si w posiadaniu osób prywatnyci. Z linii

drugo i trzeciorzdnych znaczna cze jest zbudowana i utrzymy-

wana przez powiaty. Z linii w^ymienionych, najwiksze znaczenie

dla ruchu osobowego maj: z Poznania do Berlina, Torunia i Byd-

goszczy, z Torunia i Bydgoszczy przez Krzy do Berlina, i z Po-

znania przez Leszno do Wrocawia. Na tych samych liniach te,

oraz poznasko-kluczborskiej, odbywa si najwikszy ruch towa-

rowy. Torem kluczborskim odbywa si przewanie dowóz wg!a
z zagbia szlskiego do W. Ksistwa. Dowóz ten wynosi w r.

1895-ym 1,064,006, a w r. 1900-ym 1,475,400 tonn. Dla wywozu
z Poznaskiego najwaniejsza jest linia, czca W. Ksistwo przez

Bydgoszcz z Gdaskiem. Drog t wywieziono w r. 1900 620,935

podwójnych centnarów, przewanie zboa. Dowóz z Gdaska

za wynosi w tyme roku 119,000 podw. centnarów (po 100 kilo-

gramów).

Jak ju zaznaczono, w przemyle i handlu poznaskim posia-

daj dotd znaczn przewag Niemcy (i ydzi), pomimo e sto-

sunki w latach ostatnich zmieniy si ju znacznie na ich nieko-

rzy. Widzielimy wyej, e w rkach ich znajduje si conaj-

mniej czwarta cz przedsiebierstw przemysowych, opartych na

rolnictwie. Nie lepiej przedstawiaj si stosunki w innych ga-
ziach wielkiego przemysu. Z 514 cegielni polskich byo w roku

1900-ym 1 14, z wielkich mynów parowych i wodnych (najwiksze

rzdowe w Bydgoszczy) w rkach polskich znajduj si tylko 2,

z kilku wikszych fabryk elaza 1, z fabryk wyrobów chemicznych

i nawozów sztucznych 1, i t. d. Sowem, nie dopucimy si prze-

sady, twierdzc, e wielki przemys jest opanowany przez Niem-

ców, handel na wielk skal przez ydów. Natomiast Polacy zdo-

byli w czasach ostatnich przewag w przemyle i handlu rednim

i drobnym, które dawniej (oprócz rzemios) byy take niejako mo-
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nopolem nicmiccko-ydowskim. Zarówno po miastach, jak i po
wsiach mno si przedsiebierstwa polskie i rozwijaj si tak po-

mylnie, e Niemcy nie wytrzymuj wspózawodnictwa, i miasta

nabieraj coraz wicej wygldu polskiego. Rzadziej zdarza si,

e przedsiebiercy polscy wytwarzaj niebezpieczn konkurency
wielkim zakadom handlowym niemieckim i ydowskim. I takich

jednak wypadków monaby wyliczy kilka, zwaszcza w samym
Poznaniu. Wycznym monopolem ydów pozosta z dawien da-

wna handel drzewem i zboem; pierwszy jednak utraci ju swe

Pozna. Katusz i Stary Rjnek.

dawne ogromne znaczenie, skutkiem wytrzebienia lasów. Lasy,

istniejce obecnie, wystarczaj tylko na zaspokojenie potrzeb kra-

wych.

Na szybki rozwój polskiego przemysu i handlu skada si
dugi szereg przyczyn, z których kilka ju wymienilimy. A wic:
stosunki polityczne, które zmuszaj generacy mod do szukania

zarobku w zawodach niezalenych; dziaalno komisyi koloniza-

cyjnej, skutkiem której spywaj do miast kapitay, pozostae wa-
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cicielom polskim po utracie ziemi; napyw ywioów nowyci
i przedsiebierjzycti, wociastwa i szlaclity, do miast; ogólne pod-

niecenie umysów, sprzyjajce wyteniu wszystkici si w walce

konkurencyjnej z Niemcami; coraz powszeciniejsze zwracanie si
publicznoci polskiej do iandlów i zakadów przemysowycli pol-

skici; wreszcie, bardzo widoczne osabnicie moralne ywiou nie-

mieckiego, wanie skutkiem szczególnej protekcyi wadz miejsco-

wyci i centralnych, oraz wychodstwo ydów. Doda do tego

jeszcze naley wietn organizacy finansow ludnoci polskiej,

dziki której ubogie w gruncie rzeczy spoeczestwo zdobywa sie

na kapitay, wzgldnie kredyt wygodni a tani, bez którego ani po-

wstajcy handel, ani te przemys osta by si nie móg. Organi-

zacy t jest Zwizek polskich spóek zarobkowych i kas oszczd-

noci, który za pomoc banku centralnego (Bank Zwizku spóek
zarobkowych w Poznaniu) reguluje dopyw i odpyw kapitaów
w pojedynczych czciach kraju, pozwala pojedynczym spókom
na miae obracanie powierzonemi funduszami (s to przewanie
depozyty), dajc im gwarancy pomocy w razie nagej potrzebie,

wreszcie za przez zrczne wyzyskiwanie swego kredytu w Banku
Pastwa, przyczynia si do wytworzenia bardzo dogodnych wa-
runków kredytu dla przemysowców i kupców polskich. Spóek,

nalecych do Zwizku, byo pod koniec r. 1901: w Poznaskiem
102, w Poznaskiem i Prusach Zachodnich 134 z 57,266 czonkami.

Posiaday one kapitau wasnego (udziaów) 8,275,867, kapitaów
rezerwowych 3,243,324, depozytów okrgo 60 milionów marek.

W portfelu znajdowao si weksU na sum 48,451,192 mk. Dla

scharakteryzowania dziaalnoci spóek, przytoczymy szczegó, e
najwiksza z nich, „Bank Przemysowców w Poznaniu", posiada

przy bilansie 6 milionowym obrót roczny przeszo 20 milionów

marek. Zorganizowanie tych banków i kas jest zasug „Patrona"

ks. Piotra Wawrzyniaka, obecnie proboszcza w Mogilnie, który,

moe niekiedy zbyt despotycznie, ale za to z wielk wiadomoci
celu i umiejtnoci oryentowania si w stosunkach finansowych

i trudnociach prawnych, bezinteresownie nadaje od lat wielu kie-

runek ogólny tym poytecznym instytucyom, dozoruje je i broni

przed powtarzajcemi si coraz wicej zamachami wadzy germa-

nizacyjnej. Jeeli ten nasz pogld na stosunki materyalne i zarób-
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kowe ludnoci polskiej w W. Ks. Poznaskiem wypad, chocia nie

bardzo dodatnio, ale te nie rozpaczliwie, moglimy stwierdzi zna-

czny postp w czasach ostatnich i istniej widoki na dalszy rozwój

w przyszoci, to gównie dziki temu, e znaleli si tam ludzie,

którzy z jasno okrelonym celem przed oczyma, niezraeni adnemi

przeciwiestwami, mimo surowej a niesprawiedliwej czsto krytyki

swej dziaalnoci, nie zbaczajc ani na chwil z wytknitej drogi,

pracowali przez cae swe ycie niestrudzenie i bezinteresownie nad

zrealizowaniem swoich idei i szukali zapaty jedynie w zadowole-

niu, e trudy ich nie byy bezowocne. Rozwój wociastwa pol-

skiego w Poznaskiem jest dzieem Maksymiliana Jackowskiego;

jedn z najwaniejszych podstaw handlu polskiego stworzy ks.

Piotr Wawrzyniak, a zasug ich nie zmniejsza ta okoliczno, e
kady z nich znalaz chtnych i pracowitych pomocników w swej

poytecznej dziaalnoci obywatelskiej.

0t(S

-f
ry o-

STOSUNKI KOCIELNE, SZKOLNICTWO, OWIATA,

INSTYTUCYE SPOECZNE, PRASA.

ielkie Ks. Poznaskie stanowi pod wzgldem administracyj-

no-kocieinym cao odrbn, pod nazw archidyecezyi

gnienieskiej i poznaskiej. Arcybiskupstwo to jest nowotworem.

Powstao w pocztkach wieku XIX, w nastpstwie zmian polity-

cznych, z czci b. dyecezyi poznaskiej, czci archidyecezyi gnie-

nieskiej i 2 b. dekanatów dyecezyi wrocawskiej. Granice ar-

chidyecezyi jednak nie zgadzaj si zupenie z granicami W. Ksi-

stwa. Mianowicie za nie naley do niej kilka parafii w pónoc-

nej czci powiatu bydgoskiego, a natomiast wchodzi w jej skad
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dekanat waecki, który by niegdy czci województwa i biskup-

stwa poznaskiego. Nowa ta organizacya zostaa zatwierdzona

przez Stolic Apostolsk w r. 1821 bul papiesk „De salute ani-

marum."

Na czee tej prowincyi kocielnej stoi arcybiskup z sta sie-

dzib w Poznaniu, a drug rezydency w Gnienie. Arcybiskup

teraniejszy, Floryan Stablewski, zasiada na stolicy -tego Wojcie-

cha od r. 1891. Wstpi na ni po mierci arcybiskupa niemiec-

kiego Dindera, w okresie

rzdów gen. Caprivi'ego,

jako na jwy bitnie jszy wród
ksiy polskich przedsta-

wiciel stronnictwa, szuka-

jcego porozumienia z rz-

dem, w ówczesnem Kole

Polskiem w Berlinie. Kon-

systorz arcybiskupi znaj-

duje si w Poznaniu i ska-

da sie z 1 praata, 4 kano-

ników i kilku urzdników.

Archidyecezya dzieli

si na 2 dyecezye, gnie-

niesk i poznask, z któ-

rej kada posiada sufraga-

na, biskupa in partibus in-

lidelium. Biskupem po-

znaskim jest obecnie ener-

giczny, uczony ks. Edward
Likowski

,
gnienieskim

ks. Andrzejewicz. Kapitu-

y gnienieska i poznaska s niezalene od siebie. Maj one pra-

wo mianowania kandydatów na arcybiskupa. Wybór jednego z po-

leconych kandydatów przysuguje Stolicy Apostolskiej, która porozu-

miewa si z rzdem pruskim. Kapitu poznask tworzy 2 infuatów

i 8 kanoników, gnieniesk 1 infuat i 6 kanoników. W Poznaniu

istnieje pod kierownictwem ogólnym biskupa sufragana seminaryum

duchowne teoretyczne z kursem 3-letnim, w Gnienie pod kierowni-

Ks. Floryan Stablewski.

Aivyliskup gnienieski i poznaski.
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ctwem tamtejszego sufragana, praktyczne, z kursem i -rocznym. Dye-

cezya poznaska skada si z 24, gnienieska 15 dekanatów. Przy-

taczamy ich nazwy.W dyec. poznaskiej : Borek, Buk, Czarnków, Gro-

dzisk, Jutrosin, Kpno, Kocian, Kostrzyn, Komin, Krobia, Leszno,

Lwówek, Miosaw, Nowe Miasto, Oborniki, Ostrzeszów, Pozna,
migiel, rem, roda, Wacz, Wschowa, Zbszy. W dyec. gnie-

nieskiej: Bydgoszcz, Gniewkowo, Gniezno, Inowrocaw, Kcynia,

Krotoszyn, Kruwica, ekno, Nako, Oobok, Peszew, Powidz,

Rogowo, Trzemeszno

,

nin. Jak wida z tych

nazw miejscowoci, po-

dzia na dyecezye jest

zupenie inny, ni na ob-

wody regencyjne.

Skutkiem historycz-

nego zatargu miedzy

pastwem a kocioem,

pod rzdami ksicia Bi-

smarcka, arcybiskup po-

znaski—jak zreszt i in-

ni—utraci cze swych

prerogatyw na korzy
rzdu. Mianowicie za
nie od niego wycznie
juz zaley mianowanie

kanoników i obsadzanie

probostw. (Inne zmiany,

moe wicej uciliwe
dla arcybiskupa, lecz

mniej widoczne na zewntrz i nie oddziaywajce tak silnie na

ukadanie si stosunków, pomijamy). Po dugiej walce zawarto

ugod tej treci, e prawo mianowania kanoników przysuguje

w jednym miesicu arcybiskupowi, w drugim za rzdowi, w po-

rozumieniu z arcybiskupem; probostwa za podzielono na rzdowe
i arcybiskupie. Na rzdowych arcybiskupowi nie wolno ustano-

wi proboszcza bez zezwolenia rzdu. Skutkiem tej ugody rzd
przeprowadza niekiedy nominacy kanoników narodowoci nie-

Ks. biskup E'1waid Likowski.

Prezes Tow. Trzyjació Nauk w Poznaniu.
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mieckiej. Natomiast scharakteryzowany wyej podzia probostw
w praktyce niema wielkiego znaczenia. Arcybiskup bowiem moe
umieci na wszystkich probostwach ksiy, którym wadze pa-
stwowe odmawiaj zatwierdzenia, z tytuem i prawami administra-

tora lub komendarza. Rónica jest tylko ta, e proboszcza nie mo-
na usun wbrew jego woli z probostwa bez procesu kanonicznego,

administratora za lub komendarza arcybiskup moe usun kadej
chwili. W praktyce jednak zdarza si to tylko wyjtkowo.

Odpowiednio do narodowoci ludu katolickiego, wród ksiy
poznaskich Polacy stanowi ogromn wikszo. Niemieckich,

t. j. prawdziwych Niemców, jest tylko kilkunastu, w parafiach nie-

miecko-katolickich. W parafiach polskich, ksia pochodzenia nie-

mieckiego polszcz si mniej lub wicej, najczciej zupenie. Ta-

ki sam objaw widzimy

w kapituach katedral-

nych . Kanonicy nie-

mieccy, nie mianowani

samodzielnie przez ar-

cybiskupa, lecz w poro-

zumieniu z rzdem, albo

przyjmuj narodowo
polsk, albo te s pod

wzgldem narodowym
bezbarwni. Jest to nieu-

niknionem nastpstwem

tego, e koció katolicki

w Poznaskiem jest bd co bd polski. Std te pochodzi, e
arcybiskup Dinder (poprzednik Stablewskiego), Niemiec, przysany

umylnie z Królewca, z zamiarami germanizacyjnemi, pocztkowo
pozwala zastpowa si wszechstronnie biskupowi Likowskiemu,

a po pewnym czasie, gdy rozejrza si w stosunkach i zy si z du-

chowiestwem, nie róni si jzykiem, zapatrywaniami i polityk

wcale od arcybiskupów Polaków, a nawet okazywa wielkie nie-

zadowolenie, gdy ksia, chccy mu si przypodoba, chcieli prze-

mawia do niego po niemiecku. Mniej podejrzany o dnoci an-

typastwowa, arcyb. Dinder wystpowa nawet wiele energiczniej

i skuteczniej od swego polskiego nastpcy, przeciw dnociom

Nowy koció N. P. Maryi w Inowrocawiu.
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^ermanizacyjnym w kociele. Za jego czasów jeszcze wszdzie,

^dzie tylko lud polski stanowi znaczn wikszo, naboestwa
odbyway si wycznie w jzyku polskim. Dopiero pod rzdami
:iorowitego i mao energicznego arcyb. Stablewskiego, przepro-

A^adzono w parafiacti, w których mieszka maleka tylko liczba

Niemców katolików, raz na dwa tygodnie lub co tydzie naboe-
itwa i kazania niemieckie po lub przed polskiemi. Wprawdzie

nacisk ze strony tych rozproszonych Niemców katolików, nasy-

anych do Ksistwa w celach germanizacyjnych, a z nielicznemi

A^yjtkami zupenie obojtnych pod wzgldem religijnym, jest obec-

ne daleko wikszy, ni dawniej. Od wcale niedawna te dopiero

yychodz z seminaryów poznaskiego i gnienieskiego modzi
isia pochodzenia niemieckiego, którzy uwaaj si za Niemców
s przejci dnociami germanizacyjnemi. Liczba ich nie jest

ednak wielka, jak wogóle niewielu tylko Niemców katolików po-

.wica si stanowi duchownemu.

Pod wzgldem materyalnym ksia poznascy s na ogó do-

)rze uposaeni. Wedug przepisów ustawy, ksidz w pi lat po

)trzymaniu wice ma prawo do co najmniej 800 talarów (2,400

narek) dochodu rocznego. W ogromnej wikszoci wypadków
lochód ten jest daleko wikszy. Po 5 latach prawie kady ksidz

)Osiada ju probostwo (jako proboszcz lub komendarz), do którego

przywizane zazwyczaj znaczny obszar ziemi i procenty od ka-

utaów kocielnych (legatów itd.), oprócz akcydensów. Probostw,

^tóreby nie daway 800 talarów, jest tylko kilka; dochód przecitny

nona obliczy na 5—6,000 marek, a jest kilkadziesit takich, które

aj 10— 12, a nawet 20 tysicy marek dochodu rocznego. Do-

hody wikaryuszów s oczywicie mniejsze, od 1,200— 3,000 mk.

siektóre wikaryaty jednak przynosz wicej ni rednie probostwa.

'nacznie gorzej od proboszczów s na ogó uposaeni kanonicy

atedralni. Pobieraj oni 800 talarów pensyi i mszalne, które wy-
osi mniej wicej drugie lub te dwa razy tyle. Dobra kapitulne,

tóre niegdy obejmoway kilkadziesit woci w kadej dye-

ezyi, zostay w r. 1796 skonfiskowane przez rzd, który osta-

^cznie w, r. 1821, zobowiza si do wypacania od nich procen-

Jw w sumie ogólnej— 14,441 talarów. Arcybiskup pobiera nadto

i(),ooo marek pensyi rocznej.

31
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Statystyka obu dyecezyi z r. 1902 wykazuje: 546 kocioów;

parafialnych, 134 filialnych, 148 kaplic, 43 altaryi; ksiy byo 771,*

kleryków 114, zakonnic 395, wiernych 1,311,568.

Ogólne stosunki wyznaniowe w Poznaskiem scharakteryzo-

walimy ju w rozdziale o ludnoci. Do wielkiej liczby rycin naj

waniejszych kocioów w Ksistwie, które umiecilimy ju w cigi

tego opisu, dodajemy tylko jeszcze jedn—wielkiego kocioa roi

maskiego w Inowrocawiu (ryc. str. 240), który, niezupenie susz

nie, uchodzi za najwspanialsz i najpikniejsz z wity nowycl

w Poznaskiem.
,,

Ogromna wikszo ewangelików w W. Ksistwie naley df
kocioa zreformowanego, utworzonego pod rzdami króla Fryde

Pozna. Biblioteka Raczyskich.

ryka Wilhelma IV, przez poczenie wyznania luteraskiego z ki

wiskiem. Luteranów jest w W. Ksistwie, jak wogóle w Pr

sach, niewielu, kalwinów jeszcze mniej. Z wyzna innych, najwi

cej rozpowszechniony jest anababtyzm, posiadajcy zwolennik^

zwaszcza wród kolonistów niemieckich. Organizacya kocie

zreformowanego opiera si na stosunkach hierarchicznych katol

kich, z zastosowaniem do organizacyi pastwowej. W Pozno

skiem na czele kocioa ewangelickiego stoi generalny superinte

dent, któremu podlegaj superintendenci, posiadajcy mniej wic
I
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ttaki sam zakres wadzy, jak w kociele katolickim dziekani, z t je-

dnak rónic, e okrgi, powierzone ich pieczy i nadzorowi, s
iznacznie wiksze. Najniszy szczebel samorzdu kocielnego zaj-

"muje, jak w kociele katolickim proboszcz, tak w ewangelickim pa-

stor. Jzykiem kocielnym jest oczywicie niemiecki. W powiatach

poudniowo-wschodnich, w których mieszka znaczna liczba prote-

stantów Polaków, w kocioach odbywaj si naboestwa po pol-

aku i po niemiecku. W pocztkach wieku XIX istniaa w Ksistwie

znaczna liczba kocioów protestanckich, w których odbyway
si tylko naboestwa polskie.

Obecnie jest ich tylko kilka. Pa-

istorzy dla ludnoci polskiej pro-

:estanckiej w Poznaskiem
jisztac si w uniwersytecie

królewieckim, który dostarcza

:ake duchowiestwa Mazurom
Wschodnio-pruskim.

ydzi poznascy posiadaj

liemal we wszystkich miastach

synagogi lub domy modlitw,

lie odznaczajce si ani archi-

iektur, ani urzdzeniem we-

vvntrznem. Jzykiem liturgi-

:znym jest hebrajski, urzdo-

iA^ym i potocznym niemiecki.

.
i^Largonu ydzi poznascy nie

jywaj wcale.

Szkolnictwo w Pozna-
kiem, jak wogóle w Prusach

! ces. Niemieckiem, opiera si na zasadzie przymusowego naucza-

na. Kade dziecko, z wyjtkiem guchoniemych i lepych, jest

obowizane do uczszczania do szkoy ludowej od 7 (wzgldnie 8)

lo skoczonego 14 roku ycia, o ile nie pobiera nauki w zakadzie

yyszym, prywatnym, lub u nauczyciela domowego. Wedug no-

.^ej interpretacyi ustawy, od obowizku uczszczania do szkoy lu-

dowej nie zwalnia pobyt w zagranicznym zakadzie naukowym,
^owe to tómaczenie przepisów szkolnych bywa stosowane tylko

Hr. Seweryn Mielyski.

Ze zbiorów Tow. Przyj. Nauk w Poznaniu.
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do dzieci polskich. Wykad w szkoach ludowych jest, od czasów

bismarckowskich, wycznie niemiecki. Dawniej uywano w szko-

ach, w których uczyy si dzieci polskie, JQzyka polskiego. Obecnie

jest to zabronione surowo, nawet wobec dzieci maych, które do-

piero rozpoczy nauk, nie umiej jeszcze ani czyta, ani pisa,

i nie rozumiej nic po niemiecku. Dosowne trzymanie si tego

przepisu jest jednak oczywicie niemoliwe. Nauka jzyka pol-

skiego w szkoach ludowych jest zniesiona zupenie. Tylkow nauce

religii jzykiem wykadowym jest jzyk polski, ale tylko dla tych

dzieci, które nie uczyy si ju

w innej szkole religii po nie-

miecku. W szkoach polskich

ewangelickich przepisy ogólne,

dotyczce jzyka polskiego, nie

obowizuj, a przynajmniej

nie bywaj wykonywane.

Prywatnie udziela nau-

ki bez wyranego zezwolenia

wadz nikomu nie wolno, pod

groz kary pieninej, a w da-

nych okolicznociach i wizien-

nej. Zakaz ten nie dotyczy je-

dnak oczywicie rodziców, któ-

rzy te korzystaj do po-

wszechnie z przysugujcego

sobie prawa i ucz dzieci swe

czyta i pisa po polsku. Nie

mae znaczenie pod tym wzgl-

dem ma te kocielna nauka religii. Jest ona zupenie niezalen

od wadz szkolnych i odbywa si przy pomocy podrczników pol-

skich. Uczy w kociele jzyka polskiego niewolno, ale ksidz,

przygotowujcy dzieci do spowiedzi, ma prawo i musi wymaga,

aby mogy korzysta z swoich podrczników polskich, a w ten spo-

sób nauka kocielna religii staje si porednio szko jzyka pol-

skiego. Znajomo jzyka, któr nabywaj dzieci w sposób tu

okrelony, jest naturalnie na ogó niedostateczn. Mianowicie za

maa tylko cz modziey umie pisa poprawnie. Wikszo,

August Cieszkowski.

Ze zbioru Tow. Przyj. Nauk w Poznaniu.
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a przynajmniej bardzo znaczna cz, nie tylko miesza goski aci-

skie (antikwa) z niemieckiemi (fraktur), ale uywa te form nie-

mieckicti na okrelenie dwików polskich, pisze wic czsto scli

zamiast sz, en zamiast ^ i t. d.

Nie jest to jednak jedyny skutek nowego systemu, zaprowa-

dzonego w szkoaci poznaskicli. Cierpi na nim ogólne wykszta-

cenie dzieci. Program szkó ludowyci w Prusaci jest do
obszerny, obejmuje, oprócz czytania i pisania: w raciunkacli trzy

dziaania, uamki zwyczajne

i dziesitne, w geografii opis

wasnej prowincyi, Prus i ces.

Niemieckiego, do szczegóo-

wy pogld na stosunki geogra-

ficzne Europy i ogólnikowy na

geografi innych czci wiata;

history pastwa Pruskiego

,

z szczególnem uwzgldnieniem

domu Hohenzollernów, w re-

ligii katechizm redni i history

biblijn; w jzyku niemieckim,

atwiejsze samodzielne wypra-

cowania na temat opisowy lub

historyczny, nadto kaligrafi,

rysunki, piew, gimnastyk, dla

dziewczt szycie, hafty i t. p.

Gdy si zway, e wszystkiego

tego maj nauczy si w jzy-

ku niemieckim dzieci, które,

wstpujc do szkoy znaj do-

piero bardzo niedostatecznie swój wasny jzyk i pobieraj od sa-

mego pocztku nauk w jzyku zupenie sobie obcym, to atwo zro-

zumie, e owoce takiego nauczania nie mog by wielkie. Dziecko

polskie uczy si w szkole pruskiej wyrazów, o których treci ma
wyobraenie niejasne, których czsto wogóle wcale nie rozumie,

uczy si przytem niechtnie, z powodu nadzwyczajnych utrudnie
i czstych a surowych kar, i w ostatecznym rezultacie wynosi ze

szkoy zapas wiedzy wcale niewielki,—waciwie tylko bardzo nie-

Gmach Tow. Przyjació Nauk w Poznaniu.
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dostateczn znajomo jzyka niemieckiego, cokolwiek rachunków,

chaos wyuczonych na pami zwrotów i niech do szkoy.

W ogromnej wikszoci wypadków, w rok, dwa po opuszczeniu

szkoy, modzie ma ju tylko bardzo niejasne wyobraenie o tem,

czego si uczya. Dziewczta, kilka lat póniej, wychodzc za

m, czsto nawet ju nie umiej podpisa si pod aktem lubu cy-

wilnego; chopcy za dopiero w czasie pozaszkolnym nabieraj

wiadomoci potrzebnych im w yciu. Jako szczegó, charaktery-

zujcy drastycznie uywany obecnie system szkolny, przytaczamy

fakt, e z modziey, wstpujcej do wojska, dobra poowa nie ma
ju adnego wyobraenia o jzyku niemieckim, którego uczya si

i którym z koniecznoci musiaa rozmawia z nauczycielem przez

7 lat pobytu w szkole ludowej, a 0,43^ nie umie ani czyta, ani

pisa.

Wychowanie publiczne naley w ces. Niemieckiem do prero-

gatyw gminy, ale tylko gminy miejskie korzystaj w praktyce

z praw autonomii pod tym wzgldem, utrzymuj szkoy wasnym
kosztem, ustanawiaj nauczycieli i reguluj pac w granicach okre-

lonych prawem. Wadze centralne maj wszake prawo zatwier-

dzania nauczycieli, przepisywania planu nauk i nadzorowania szkó

miejskich. Gminy wiejskie, z praw autonomicznych w dziedzinie

szkolnictwa posiadaj w praktyce tylko jedno: ponoszenia kosztów

utrzymania szkoy, i maj gos rozstrzygajcy w sprawach, doty-

czcych gospodarstwa finansowego szkolnego. Nauczycieli nad-

sya rzd, nie pytajc si o yczenia gminy; on te rozstrzyga sa-

modzielnie o wszystkich wewntrznych sprawach szkolnych. Za-

zwyczaj kilka wsi posiada wspóln szko. Obywatele, paccy
podatki, wybieraj dozór szkolny, instytucy autonomiczn, która

zbiera si kilka razy na rok dla ustanowienia budetu szkolnego lub

uchwalenia niezbdnych, nakazanych przez wadz, reparacyi. Ko-

szta utrzymania szkoy rozdzielaj si drog „repartycyi" na wszy-

stkich obywateli, stosownie do opacanego przez nich podatku do-

chodowego i gruntowego. W najwikszej liczbie wypadków je-

dnak gminy szkolne otrzymuj zapomog z kasy pastwo-

wej, rzd te ponosi zazwyczaj wiksz cz kosztów budowy
szkó nowych. W W. Ks. Poznaskiem rzd z ogólnego budetu

szkól ludowych, wynoszcego 12,129,000 marek rocznie, ponosi

I
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wiksz poow, a mianowicie 6,339jOOO. Wysze zapomogi po-

bieraj tylko jeszcze Prusy Wschodnie, Szlsk i prowincya Nad-

reska. Natomiast budet szkó ludowyci w Poznaskiem naley

do najniszycti. Mniej wydaj na owiat tylko 2 prowincye Kró-

lestwa Pruskiego: Pomorze i Prusy Zactiodnie; najwicej za prow.

Nadreska, a mianowicie 48,774,000 marek rocznie. Drugie miej-

sce zajmuje Szlsk z 31

milionami marek. Szkó
ludowych (klas) jest

w Poznaskiem ogóem
okrgo 2,400. Do jednej

szkoy (klasy) uczszcza

przecitnie 74 uczniów.

Jest to liczba stosun-

kowo bardzo wielka.

W Hamburgu uczszcza

do jednej szkoy (klasy)

przecitnie 38, w Alza-

cyi 43, w Berlinie 47

uczniów. Wiksz frek-

wency ni w Pozna-
skiem odznaczaj si
tylko szkoy ludowe

w obu ksistwach Lippe

(92—95)- Szkoy po

wsiach maj charakter

wyznaniowy. Istniej
oddzielne dla katolików

i protestantów. Po mia-

stach, obok szkó wy-

znaniowych istniej tak-

e mieszane, t. zw. „sy-

multanne". Na wsi nauczyciel posiada zazwyczaj, oprócz pensyi
i mieszkania urzdowego, kilku morgów roli lub ogrodu. Dochód
wynosi dla nauczycieli modych okoo 1,200, po 25 latach 2,000
marek. Nauczyciele miejscy pobieraj zazwyczaj wysze pensye.

Bezporednim przeoonym nauczycieli, w szkoach maych, jedno
lub dwuklasowych, które nie posiadaj „rektora", jest inspektor

Dr. Boles^aw Eizepki.

Konserwator zbiorów Tow. Przyj. Mauk w Poznaniu.
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powiatowy. Dawniej kady nauczyciel posiada jeszcze bliszego

przeoonego, „inspektora lokalnego", którym by zazwyczaj pro-

boszcz (wzgldnie pastor) parafii, do której szkoa naleaa. Urzd
ten zniesiono w nastpstwie walki kulturnej. Obecnie „inspektor

powiatowy" peni równoczenie obowizki „miejscowego". Ksia
katolicy maj tylko prawo nadzorowania nauki religii, ale zazwy-

czaj nie korzystaj z niego. Wadz wysz jest urzdujcy przy

kadym prezesie regencyjnym wydzia dla spraw szkolnyci i ko-

cielnych, najwysz w obrbie prowincyi—prowincyonalna rada

szkolna, która jednak zajmuje si tylko wyjtkowo sprawami szkó

ludowyci.

Szkó rednicli istnieje w W. Ksistwie 44. Dziel si one na

3 typy, „szkoy rednie" (Mittelschulen), szkoy realne i gimna-

zya. „Szkó rednici" jest 24. S one niejako wyszym stopniem

szkoy ludowej, zbliaj si pod wzgldem planu nauk do wik-
szycli szkó miejskich. Program jest zastosowany do potrzeb sta-

nów rednich, kupców, przemysowców, lepszych rzemielników,

techników i t. d. Z jzyków, uwzgldniaj te szkoy tylko nowo-

ytne, a zwaszcza francuski i angielski. Kurs jest 6—8-letni. Gi-

mnazya s typem szkó klasycznych. Mimo reform, zaprowadzo-

nych w latach ostatnich, gównemi przedmiotami nauki pozostay

tam jzyki aciski i grecki. Nauka jzyka francuskiego jest czysto

teoretyczna, nie zastosowana wcale do wymaga ycia praktycz-

nego. Z innych przedmiotów nauki s najwaniejsze: jzyk nie-

miecki, historya, geografia, geometrya konstrukcyjna, pocztki ste-

reometryi i arytmetyka, a do nauki o logarytmach wcznie. Na-

uki przyrodnicze s zaniedbane. Kurs jest 9-letni w 6 klasach (naj-

wysza „pryma", najnisza „seksta'^). Pryma, sekunda i tercya

maj kursy 2 -letnie i s podzielone na oddziay „wyszy" i „niszy".

Przy kadem prawie gimnazyum istnieje szkoa przygotowawcza,

skadajca si z 2 klas, „septymy" i „oktawy". Gimnazyów pe-

nych jest w Ksistwie 15; nadto istniej 2 progimnazya, obejmujce

tylko klasy nisze i rednie, od „seksty" do „sekundy niszej".

Szkoy realne, w liczbie 3, stanowi ogniwo przejciowe midzy
.,szkoami redniemi" a gimnazyami. Plan nauk jest mniej wicej

ten sam, co w gimnazyach. Jzyki klasyczne odgrywaj tam je-

dnak rol mniejsz, a natomiast jest zaprowadzona nauka jzyka
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angielskiego i nauki przyrodnicze bywaj tam wicej uwzgldniane.

Ukoczenie kursu szkoy realnej i gimnazyum klasycznego upraw-

nia do studyów uniwersyteckich, ukoczenie kursu „sekundy ni-

szej" do jednorocznej suby wojskowej.

Oprócz tyci zakadów istnieje w Ksistwie znaczna liczba

wyszycti szkó eskicti i kilka szkó zawodowycli oraz specyal-

nych, mianowicie za 2 katolickie, dwa ewangelickie i jedno mie-

szane seminaryum dla nauczycieli ludowyci, 5 zakadów przygo-

towawczycti do seminaryum, t. zw. „zakadów dla preparandów"

(Praeparandenanstalten), 2 seminarya dla nauczycielek, 3 zakady

dla guclioniemyci, 1 dla niewidomyci, 1 szkoa agronomiczna,

2 rolnicze (nisze), 2 ogrodnicze i 1 zakad dla akuszerek. Do
szkó wyszycti mona ju zaliczy tecinik poznask, semina-

ryum dla szkó uczonycti (dla kandydatów na nauczycieli gimna-

zyalnyci i realnyci), oraz 2 seminarya ducliowne, w Poznaniu

i Gnienie. Uniwersytetu W. Ksistwo nie posiada. Mimo usil-

nyci stara ze strony posów polskici w czasacti dawniejszych,

rzd nie zgodzi si na jego zaoenie. Pod koniec wieku XIX po-

ruszyli spraw t Niemcy, ze skutkiem daleko lepszym. Ostatecz-

nie jednak przemogy obawy, aby uniwersytet poznaski nie sta

si rodowiskiem ruchu polskiego, i z tych wzgldów projekt zosta

I
ponownie pogrzebany. Natomiast rzd postanowi utworzy w Po-

znaniu rodzaj uniwersytetu ludowego, który bdzie na razie posia-

da rektora, 2 profesorów i kilku lektorów. Akademia ta—taka jest

nazwa urzdowa—ma suy tylko celom ogólnej owiaty, przede-

wszystkiem za dostarcza strawy umysowej obywatelstwu nie-

mieckiemu i urzdnikom i by(^ rozsadnikiem „kultury niemieckiej

na kresach wschodnich". Utworzenie zakadu naukowego z ta-

kim charakterem tómaczy si w czci tem, e Polacy zdobyli si
przed kilku laty na utworzenie podobnej instytucyi, mianowicie za
na regularne urzdzanie seryi wykadów popularnych treci nau-

kowej. Akademia niemiecka ma by, jak wadze przyznaj otwar-

cie, „rodkiem germanizacyjnym", zapewne w tem znaczeniu, e
gównym jej celem bdzie uprzyjemnienie Niemcom, zwaszcza

urzdnikom, pobytu w Poznaniu i dostarczenie im zaj umyso-
wych. Taki sam charakter ma ju kilka innych zakadów, utwo-

rzonych w cigu kilku lat ostatnich, a zwaszcza „Biblioteka cesa-

32



2.^.0

rza [Wilhelma" i nowe Muzeum prowincyonalne. W budecie

pastwowym figuruj one jako zakady antypolskie. Oczywi-

cie jednak korzystaj z nich take Polacy, z wielkim dla siebie po-

ytkiem. W nastpstwie walki politycznej, take istniejce od da-

wna ju zaktady i instytucye, suce celom nauki, nabray chara-

kteru jednostronnie narodowego. Te, które powstay przy po-

mocy wadz lub z udziaem obywatelstwa niemieckiego, maj
dzi charakter wybitnie niemiecki i nie posiadaj czonków w spo-

eczestwie polskiem. Z drugiej strony za Niemcy unikaj insty-

tucyi, które byy i pozostay polskiemi. Porozumiewania si i wspó-
pracownictwa na polu nauki niema, chocia kada ze stron, w ra-

zie potrzeby, korzysta ze zbiorów i publikacyi strony przeciwnej.

Tak wic Niemcy posiadaj osobne Towarzystwa historyczne, ar-

cheologiczne i t. p., rzdz w Muzeum prowincyonalnem zarówno

nowem, jak i starem, w archiwum i wydaj wasne czasopisma

naukowe. Polacy natomiast maj wasne Muzeum i poczone
z niem Towarzystwo Przyjació Nauk z 4 wydziaami (historyczno-

literackim, arcieologicznym, lekarskim i przyrodniczo-technicznym),

które wydaje corocznie obszerny tom „Roczników" i 12 zeszytów

„Nowin lekarskich", a nadto bardzo cenne publikacye archeologi-

czne w nierównych odstpach czasu. Rozdzia w sferze nauko-

^

wej przenosi si take na pole zawodowe i filantropijne. Tak np.j

lekarze polscy posiadaj swoje wasne stowarzyszenie „Pomoc ko-j

leeska" dla popierania wdów i sierot po lekarzach. Instytucy

naukow, pierwotnie polsk, obecnie ju zupenie zgermanizowa-

n, jest Biblioteka Raczyskich, zaoona w roku 1829 przez hr.,

Edwarda Raczyskiego i podarowana przez niego wraz z piknymj

gmachem (ryc. str. 242) miastu. Wedug woli ofiarodawcy, jzyk;

niemiecki mia by w tej instytucyi równouprawniony z polskim.

a prawo mianowania urzdników przysuguje wydziaowi, zlov

onemu z kilku urzdników. W razie przekroczenia przepi-|i

sów statutu, spadkobierca ma prawo odebra Bibliotek miastu|

Skutkiem zaj familijnych w rodzinie hr. Raczyskich stosunki

uoyy si jednak w taki sposób, e teraniejszy posiadacz tegc

prawa nie moe powoywa si na nie, a Niemcy skorzystali z te

go, aby mianowa bibliotekarza Niemca i usun jzyk polski zu

penie. Sprawa jest zbyt zawia, abymy mieli tómaczy j ti
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obszernie, a nadto niezupenie jeszcze skoczona. Nadzieja na od-

zyskanie dla spoeczestwa polskiego tego cennego zbioru, obejmu-

jcego przeszo 50,000 tomów, i gmachu, w którym mieci sie Bi-

blioteka, opiera sie jednak na bardzo sabych podstawach.

Z dwóch wielkich fundacyi naukowych pozostaje si spoe-

czestwu polskiemu tylko jedna: Muzeum imienia Mielyskich.

Muzeum to powsta-

o przy wspomnia-

nem ju Towarzy-
wie Przyjació Na-

uk, które utworzo-

now r. 1 857 ,w myl
istnienia b. Towa-
rzystwa Przyj. Na-

uk w Warszawie.

Naokoo tej insty-

tucyi ugrupowali si

wszyscy wybitniej-

si przedstawiciele i

mionicy nauki
i sztuki, których po-

dówczas wPozna-
skiem znajdowaa
si znaczna liczba,

jak znani filozofo-

wie August Ciesz-

kowski (dugoletni

prezes) i Karol Li-

belt, arcybiskup Le-

on Przyuski, hr.

Tytus Dziayski

,

hr. Rogier Raczyski, ks. Malinowski, Bentkowski i t. d

rzystwo wraz z swemi zbiorami i bibliotek miecio si
nie w jednem skrzydle paacu (Biblioteki) Raczyskich,

zarzd tej instytucyi, skadajcy si ju w owych czasach z samych

Niemców, wymówi lokal towarzystwu, hr. Seweryn Mielyski
naby dla niego (w r. 1871) dom osobny (ryc. str. 245), w którym

Teatr polski w Poznaniu.

Towa-
pierwot-

Gdy za
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dotd znajduje si biblioteka. Spadkobierca Seweryna, hr, Józef

Mielyski, wzniós wasnym kosztem na dziedzicu starego domu
nowy gmacti na umieszczenie zwie^kszajcyci si nieustannie zbio-

rów. Z wdzicznoci za ten czyn obywatelski cae Muzeum otrzy-

mao w nastpstwie nazw „Muzeum imienia Mielyskich". Zbiory

skadaj si z kilku dziaów: biblioteki, liczcej przeszo 50,000 to-

mów, 2) galeryi obrazów malarzów polskici i przebywajcyciw Pol-

sce, 3) galeryi malarzów obcych, 4) wielkiego zbioru stao- i mie-

dziorytów, 4) gabinetu numizmatycznego, 6) muzeum tiistorycznego,

7) muzeum przyrodniczego, 8)gabinetuJ. I. Kraszewskiego, 9) jedne-

go z najbogatszych na pónocnym wschodzie Europy muzeum ar-

cheologicznego. Obie galerye obrazów s darem hr. Mielyskich;

utworzenie muzeum archeologicznego jest gównie dzieem tera-

niejszego konserwatora, gonego w wiecie naukowym d-ra Bo-

lesawa Krzepkiego (ryc. str. 247) i lekarza d-ra Kohlera. Jak ju
zaznaczono, Muzeum poczone jest cile z Towarzystwem Przy-

jació Nauk i posiada wspólny zarzd. Prezesem Towarzystwa
jest obecnie uczony biskup sufragan poznaski, dr. Edward Likow-

ski (ryc. str. 239), bezsprzecznie jedna z najwybitniejszych osobi-

stoci na polu naukowem w Poznaskiem. W praktyce zarzdza

zbiorami dr. B. Erzepki, który te nadaje kierunek wydziaowi hi-

storyczno-literackiemu. Oprócz tego Muzeum polskiego istnieje

w Poznaniu jeszcze drugie mniejsze i mniej znane, obejmujce za-

bytki kocielne. Zorganizowa je arcybiskup teraniejszy dr. Flo-

ryan Stablewski, chcc uchroni od rozproszenia i zniszczenia cenne

stare paramenty i przybory, znajdujce si po kocioach archidye-

cezyi. Zarzdc tego muzeum jest ks. Józef Zalewski, hine zbiory

polskie znajduj si w rkach prywatnych w maych miecinach

prowincyonalnych, a nawet wsiach, i dlatego s niedostpne dla

kó szerszych. Wyróniaj si z nich: wielka, obfita w stare wy-

dawnictwa i rkopisy biblioteka hr. Zamojskiego w Kórniku, któr

zarzdza znany uczony dr. Zygmunt Celichowski, i wspaniay zbiór

artystyczno-historyczny hr. Dziayskiej (obecnie ks. Czartoryskie-

go) w Gouchowie pod Pleszewem. Zbiór ten jest szczególnie

bogaty w stare, kosztowne tkaniny i wyroby ceramiczne z wszy-

stkich czasów.
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Wobec scharakteryzowanych wyej stosunków szkolnych

i walki narodowej wogóle, w której take, po przeniesieniu jej na

pole ekonomiczne, najwaniejszym rodkiem zaczepnym i odpor-

nym jest owiata, w spoeczestwie polskiem utworzy sie szereg

stowarzysze, które, opierajc si na konstytucyi i prawie krajowem

pruskiem, usiuj uzupeni dla ludu polskiego nauk szkoln, zao-

patrzy go w wiadomoci, potrzebne w yciu zawodowem i publi-

cznem, zaznajomi go z history i literatur, zachci do pracy nad

wasnem wyksztaceniem, wreszcie poczy rozproszone usiowa-

Zaklad imienia Gaczyskich w Poznania.

nia samopomocy i nada im kierunek jednolity. Do najwaniej-

szych instytucyi tego rodzaju naley Towarzystwo Czytelni Ludo-
wych, które zakada w caym kraju, po wsiach i miastach, biblio-

teczki, dostarczajce chtnym czytania, bez opaty, dzie popular-

nych, treci pouczajcej, historycznej i t. d. Prowadzeniem tych

czytelni zajmuj si najczciej po wsiach ksia, organici, lub

wiatej si gospodarze, po miastach osoby z stanów rednich. Po-
pyt na ksiki jest tak wielki, e zarzd czytelni, który rozporzdza
tylko szczupemi rodkami, w maej czci tylko moe zaspokoi
istniejce potrzeby. Czytywane s najchtniej dzieka historyczne,
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powieci historyczne i obyczajowe, opisy podróy i t. p. Po mia-

stach drugim bardzo wanym czynnikiem owiaty s liczne stowa-

rzyszenia, towarzyskie, zawodowe i gimnastyczne. Istnieje przy-

sowie, wedug którego: jeeli spotka si gdziekolwiek na wiecie

trzech Niemców, to przedewszystkiem zakadaj stowarzyszenie.

Monaby je zastosowa i do Polaków w Poznaskiem. Niema
miasteczka, w którem nie byoby przynajmniej jednego towarzy-

stwa; w wikszych jest ich po kilka, w Poznaniu kilkanacie. Z na-

zwy s to najczciej instytucye zawodowe: Przemysowców, Rze-

mielników, Robotników; ale w rzeczywistoci maa tylko ich cz
zajmuje si. powanie sprawami zawodowemi i zarobkowemi.

Za to podnosz one bardzo ogólny poziom owiaty swych czon-

ków, wywouj wspózawodnictwo na polu umysowem, szerz

znajomo literatury i historyi, rozszerzaj widnokrg myli, wresz-

cie za przyuczaj czonków do solidarnoci, do zgodnej i wspól-

nej pracy w jakimkolwiek kierunku: sowem wyrywaj jednostki

z ciasnego kóka ycia domowego, wychowuj obywateli, obezna-

nych z ogólnemi potrzebami spoeczestwa, z jego prawami i obo-

wizkami, otrzaskanych w ogniu krzyujcych si zda, a skutkiem

tego pewnych siebie, nie dajcych zastraszy si pierwszym lep-

szym argumentem i chtnych do udziau w yciu publicznem. Ta
dodatnia dziaalno stowarzysze polskich tómaczy si w zna-

cznej czci tem, e nale do nich, bez wzgldu na ich nazw, za-

zwyczaj czonkowie rónych stanów, od inteligencyi miejskiej do

robotników. Takie wspópracownictwo ywioów rónorodnych,

zrównanych ze sob statutem towarzystwa, bez wzgldu na stano-

wiska spoeczne, stosunki materyalne i poziom owiaty, musi oczy-

wicie zblia je do siebie, wytwarza wiadomo wspólnoci

interesów, a tem samem poczucie solidarnoci, i oddziaywa ko-

rzystnie na rozwój umysowy mniej wyksztaconych. Inteligencya

odgrywa tam mimowolnie i niespostrzeenie rol nauczycieli, sama

za zdobywa, przez zetknicie si z przedstawicielami szerokich

warstw ludu, podstaw dla swej dziaalnoci i urabia sobie pogld

na ogólne pooenie i potrzeby ludu. Liczba tej inteligencyi wzrosa,

jak zaznaczylimy ju w innym rozdziale, bardzo w cigu kilku-

dziesiciu lat ostatnich. Jest to nietylko nastpstwo rozwoju sto-

sunków ekonomicznych i politycznych, lecz take wynik dziaalno-
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id instytucyi, która pragncym nauki dostarcza odpowiednich rod-

ków materyainycli. Instytucy t jest Towarzystwo Pomocy Nauko-

wej w Poznaniu. Zawdzicza ono swe istnienie Karolowi Marcin-

kowskiemu, lekarzowi, który w czasie, kiedy w spoeczestwie po-

znaskiem mao kto jeszcze troszczy sie o warunki jego przyszego

rozwoju, przewidzia, i byt jego bdzie zalee przedewszystkiem

od stopnia jego owiaty, umiejtnoci zastosowania si do nowycti

warunków ycia ekonomicznego, i usiowa dostarczy mu rod-

ków do rozwoju umysowego, a z drugiej strony stworzy rodo-

Pozna Pomnik Jana Kochanowskiego.

wisko rucliu przemysowego. W tym celu stworzy wspomniany

ju poprzednio „Bazar" poznaski i zaoy Towarzystwo Pomocy

Naukowej (wr. 1841). Towarzystwo to dao w cigu kilkudziesiciu

lat swego istnienia kilku tysicom modzieymono zdobycia wie-

dzy i wyszyci stanowisk spoecznyci, przez udzielanie bezzwrot-

nych stypendyi, lub te bezprocentowych poyczek, na nauk w gi-

mnazyach, uniwersytetach i rozmaitych szkoach zawodowych.

Z inteligencyi poznaskiej conajmniej trzecia cz korzystaa stale

lub chwilowo w czasie swych studyów z pomocy tej istytucyi.

Dochody i wydatki Towarzystwa na cele owiaty podlegaj wa-
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haniom, odpowiednio do napywu skadek i legatów, a wynosz
obecnie przecitnie 50,000 marek rocznie. Ogromn wikszo
docliodu stanowi procenty od kapitaów wasnycti tej istytucyi.

Wynosiy one pod koniec roku zeszego (1902) blisko milion marek.

Wspomnimy jeszcze o teatrze polskim w Poznaniu, jako wa-
nym czynniku w yciu kulturalnem spoeczestwa tamtejszego.

Osobna scena polska istnieje w Poznaniu dopiero od roku 1870.

Dawniej gociy tam tylko trupy przejezdne z Warszawy i Krako-

wa i daway przedstawienia w starym teatrze miejskim. Na utwo-

rzenie staego teatru polskiego nie pozwalay wadze pruskie. Prze-

szkody usuna dopiero ordynacya procederowa dla Zwizku pó-

nocno-niemieckiego, z roku 1869. Na mocy jej te w roku na-

stpnym osiedlia si w Poznaniu trupa polska, która grywaa stale

w teatrze niemieckim, a równoczenie utworzy si komitet dla

popierania sceny polskiej i wzniesienia dla niej gmachu wasnego.

Zbudowano go do roku 1875, kosztem niespena pó miliona marek

i otwarto uroczycie w czerwcu tego roku przedstawieniem ama-

torskiem. Gmacli ten (ryc. str. 251) mieci si na dziedzicu dwócli

wielkici domów przy jednej z ulic pryncypalnycti miasta, Berli-

skiej. Sala moe pomieci 600 osób, rozmiary sceny s odpo-

wiednio do tego niewielkie: 7,65 metrów szerokoci, 8,80 gboko-
ci, 6,30 wysokoci. Poniewa scena polska w Poznaniu bez zna-

cznej zapomogi utrzyma si nie moe, pomylano wczenie o do-

starczeniu odpowiednicli funduszów, ale dopiero pod koniec wieku

XIX sprawa ta doczekaa si ostatecznego rozwizania. W r. 1890

utworzya si spóka budowlana „Pomoc", do której przystpio

przeszo 200 osób, i wspólnemi siami wzniesiono na miejscu 2 sta-

rycti kamienic przed teatrem dwie wspaniae nowe, tworzce liar-

monijn cao arctiitektoniczn. Dociód z tyci dwóci gmachów,

wynoszcy okoo 10,000 marek, przeznaczono wycznie na potrze-

by teatru, wzgldnie na zapomog dla przedsiebiercy teatralnego.

Scen poznask kierowali: od r. 1875— 1881 Karol Doroszyski,

nastpnie, od r. 1881— 2 Lucyan Kocielecki, od r. 1882—3 Al. Pod-

wyszyski, a od tego czasu, a do swej mierci (w r. 1896), reda-

ktor naczelny ^Dziennika Poznaskiego", Franciszek Dobrowolski.

Po mierci Dobrowolskiego, oddano teatr „w dzieraw" artycie
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sceny krakowskiej, Edwardowi Rygierowi, który kieruje ni do tej

pory. Przekonawszy sic, e teatr, mimo subwencyi towarzystwa

„Pomoc", nie moe si utrzyma, Rygier w paru latach ostatnich

stara si oprze byt tej instytucyi na szerokich warstwach ludu

i wystawia w tym celu przewanie sztuki popularne po cenach zni-

onych. Sowem, zdemokratyzowa on teatr i uczyni go, wpraw-
dzie przez obnienie poziomu artystycznego, wanym czynnikiem

kultury dla warstw rednich i niszych. Zmiana ta jest o tyle uza-

sadniona stosunkami, e publiczno wyksztacona i posiadajca

wyrobiony smak artystyczny, zaniedbywaa teatr coraz "Wicej,

tak, e na poowie przedstawie sala wiecia zupen pustk. Teatr

polski, ubogi w artystów wybitnych i rekwizyty nie zadawalnia

jej. Przeciwstawiaa mu ona bogaty, pobierajcy od miasta

blisko 50,000 inarek zapomogi, teatr niemiecki, chocia rzadko

uczszczaa do niego. Dopiero teraz, gdy dyr. Rygier ciga do
teatru przez w^idowiska popularne szerokie warstwy ludnoci red-

nio zamonej i uboszej z miasta i przedmie, byt sceny jest jako

tako zapewniony.

Zdemokratyzowanie teatru poznaskiego jest jednym z cha-

rakterystycznych objawów rozwoju stosunków politycznych i spo-

ecznych w Poznaskiem w ostatniej wierci wieku. Przed 25 laty,

a nawet jeszcze za czasów Franciszka Dobrowolskiego, nikomu na

myl nie przyszo, e trzeba i mona bdzie oprze byt teatru na

szerokich warstwach ludu. Popieranie sceny polskiej byo „nobile

officium". stanów zamonych, inteligencyi miejskiej i szlachty w^iej-

skiej. Te dwa stany stworzyy teatr i utrzymyway go przez du-
gie lata, jak wogóle w owych czasach byy, obok duchowiestwa,
jedynemi czynnikami, które poczuway si do obowizku przestrze-

gania interesów spoeczestwa, i kieroway te niem niepodzielnie,

btosunki te zmieniy si zupenie pod koniec wieku XIX, skutkiem

polityki germanizacyjnej rzdu i przebudzenia si najszerszych

warstw ludu. Szlachta, czyh raczej ziemiastwo, w miar pozby-

wania si ziemi, traci coraz wicej swoje wpywy, inteligencya za
miejska, a w czasach ostatnich take cz duchowiestwa, czy
si do wspólnej pracy z nowymi ywioami, które dopiero od nie-

dawna wystpiy na widowni polityczn: ludem miejskim i wlo-

ciastwem. W nastpstwie tego rozwoju okazao si, e losy spo-

33



— 258 —

eczestwa nie zale bynajmniej od losów wikszej wasnoci
ziemskiej, e potrafi ono broni swych interesów take bez dotych-

czasowych kierowników, energiczniej nawet i skuteczniej. Ten

przewrót w stosunkach wewntrzno-politycznych poznaskich jest

dzieem, a równoczenie przyczyn, ogromnego rozwoju prasy lu-

dowej. Mae, tanie, popularne dzienniki poruszyy lud upiony

i przygotoway do dziaalnoci politycznej, a im szersze warstwy

ruch ten ogarnia, tem wicej odczuwano potrzeb takich tanich

wydawnictw, i tem wicej mnoya si ich liczba. Dzi ju ta prasa

ludowa jest najwaniejszym czynnikiem politycznym w W. Ks.

Poznaskirn i wypara z stanowisk uprzywilejowanych pisma wiel-

kie, przeznaczone dla inteh"gencyi i stanów zamoniejszych. Z dru-

giej za strony jest ona najpowaniejszym czynnikiem owiaty, za-

stpuje szerokim warstwom ludu szko, zachca do nauki i ua-

twia j, dostarcza swoim czytelnikom tysicznych wiadomoci,

niezbdnych w yciu prywatnem i publicznem, których w szkole

germanizacyjnej naby nie mona. Rozmiary tej pracy nie po-

zwalaj nam na szczegóowe scharakteryzowanie rozwoju dzien-

nikarstwa w Poznaskiem i okrelenia charakteru i dziaalnoci

pism pojedynczych. Zadowolimy si wic wyliczeniem waniej-

szych czasopism, wychodzcych obecnie, z podaniem liczby pre-

numeratorów kadego z nich, zwaszcza, e sam taki wykaz wy-

starczy do wyrobienia sobie sdu o roli, jak w spoeczestwie

tamtejszem odgrywa dziennikarstwo.

Tytu pisma
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Tytu pisma

Przyjaciel Ludu
Praca

Przewodnik Katolicki

Ziemianin

Poradnik gospodarski

Charakter

Ludowy, zachow.
Ludowy, radykalny
Ludowy, zachow.
Rolniczy

Wychodzi

6 razy na tydzie
raz na tydzie

Liczba
prenum.

2,000

13,000

64,000
800

2,500

Wszystkie wymienione tu czasopisma, z wyjtkiem ,, Dzienni-

ka Kujawskiego", wydawanego w Inowrocawiu, wychodz w Po-

znaniu. Malekie pisma prowincyonalne i poznaskie, nie posia-

dajce wikszego wpywu, jak „Gazeta Bydgoska", „Gazeta Ko-

ciaska", „Lech" i t. p., oraz wydawnictwa beletrystyczne i czy-

sto kocielne, pomijamy, tak samo naukowe, z których waniejsze

wymienilimy ju na pocztku tego rozdziau. Jak z zestawienia

powyszego wynika, ogóem rozchodz si w W. Ks. Poznaskiem
dzienniki w liczbie 34,000, tygodniki w liczbie 80,000 egzemplarzy,

na ogóln liczb 1,200,000 mieszkaców polskich. Na 35 Pola-

ków przypada zatem 1 egz. dziennika, na 15 Polaków 1 egz. ty-

godnika, na 10 Polaków 1 egzemplarz czasopisma wogóle.

Niemcy prasy ludowej w tem zrozumieniu, jak Polacy, nie po-

siadaj. Przewaaj u nich pisma wielkie, wychodzce 2—3 razy

dziennie, rozpowszechnione mao midzy prostym ludem wiejskim.

Najwicej czytywane s „Posener Zeitung", organ wolnomylny
hakatystowski; „Posener Tageblatt", póurzdowy organ zacho-

wawczy, a równoczenie organ centralny stowarzyszenia hakaty-

stowskiego, „Posener Neueste Nachrichten", dziennik wolnomyl-
ny, zachowujcy neutralno w sprawach politycznych, wreszcie

wychodzca w Bydgoszczy „Ostdeutsche Rundschau", od pewnego
czasu hakatystowska. Oba dzienniki ostatnie maj charakter bru-

kowy. Pisma, wydawane w miastach mniejszych Ksistwa, po-

siadaj stosunkowo niewielu czytelników i nie odgrywaj wielkiej

roli. Uprawiaj one wszystkie agitacy antypolsk.

Rozdzia narodowy uwydatnia si naturalnie gównie na tych

polach, które s przedmiotem walki, a zatem w dziedzinie owiaty,

kultury i zarobkowoci. Natomiast zakady i instytucye, suce
celom humanitarnym, hygienicznym, spoecznym i t. p., sowem
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te wszystkie, które nie mog rozwija si bez wspódziaania ca-

ej ludnoci i opieki wadz, s wspólne. Udzia wadz i ludnoci

niemieckiej w ich zarzdzie sprawia jednak, e nabieraj one coraz

wicej charakteru niemieckiego. Nawet instytucje, zaoone przez

Polaków, a podlegajce nadzorowi wadz, zniemczono w czasach

ostatnich zupenie. Bibhoteka Raczyskich w Poznaniu nie stanowi

wyjtku. Ten sam los spotka, skutkiem braku przezornoci testa-

tora, bogate schronisko dla osób stanu szlacheckiego, zaoone na

Wildzie pod Poznaniem w b. klasztorze Sercanek, przez Garczy-

skiego (ryc. str. 252), i niektóre inne zakady. Instytucye hygieni-

czne, humanitarne, spoeczne i dobroczynne (z wyjtkiem katolic-

kiego Tow. *S-tego Wincentego a Paulo) mona podzieli na 3 typy.

Jedne znajduj si pod bezporednim zarzdem sejmu, wzgldnie

starosty krajowego, jak zakady dla obkanych (wOwiskach pod

Poznaniem i Dziekance pod Gnieznem) i dom poprawy dla modo-
cianych przestpców; drugie s instytucyami miejskiemi, jak wik-

szo szpitali; trzecie s kierowane przez komitety mieszane, na

których czele stoi urzdnik pastwowy, np. Towarzystwo dla zwal-

czania grulicy. W sejmie prowincyonalnym i w zarzdach miast,

nawet tych, w których Polacy stanowi wikszo ludnoci, Niem-

cy posiadaj przewag i troszcz si zazwyczaj mao o yczenia

reprezentantów polskich. To te we wszystkich wymienionych

zakadach jzyk niemiecki jest urzdowym, a polski dozwolony

tylko o tyle, o ile uywanie jego nie da si unikn. Nie inaczej

jest zreszt w Towarzystwie dla zwalczania grulicy, jedynej

w Ksistwie instytucyi, w której Polacy cz si chtnie do wspó-

dziaania z Niemcami. I tam jzyk polski nie jest równoupraw-

niony z niemieckim, lecz uywany tylko w odezwach, zwracaj-

cych si wprost do ludu.

Koczymy na tem pogld na stosunki w W. Ks. Poznaskiem

i zwracamy si do innych dzielnic, które duej, ni Poznaskie,

znajduj si pod panowaniem pruskiem i wykazuj wyraniejsze

jeszcze lady usiowa germanizacyjnych, ale nie zatraciy swego

charakteru polskiego i w czasach ostatnich zaznaczaj coraz ener-

giczniej sw czno z mieszkacami W. Ksistwa.



POMORZE I ZIEMIA PRUSKA.

(PEUSY ZACHODNIE I WSCHODNIE).

POGLD HISTORYCZNY.

^3i;£5czymy ze sob pod wspólnym nagówkiem dwie dzielnice,

=^ które pierwotnie, oprócz warunków geograficznych, nie

I miay ze sob nic wspólnego, a i dzi róni si znacznie,

zarówno pod wzgldem etnograficznym, jak i kulturalnym, spoe-

cznym i politycznym. Jedna z nicli bya zamieszkana od wieków
przez szczep polski lub conajmniej bardzo blisko spokrewniony

z Polakami, druga przez szczep litewski, z którego zaciowaa si

tylko nazwa. Jedna braa od wieków udzia w rozwoju, któremu

podlegay ziemie, nalece do b. pastwa polskiego, i pozostawaa

tylko przejciowo, na sciyku wieków rednichi, pod wadz nie-

mieck; druga bya zawojowana zupenie przez zakon niemiecki

Krzyaków i zaludniona przez mieszanin narodów, w której Po-

lacy, Litwini i Niemcy stanowili mniej wicej równe czci; bya
pastwem niemieckiem, wysunitem daleko ku wsctiodowi, nie-

przerwanie, od wieku XIII, a przez czas krótki stosunkowo tylko

podlegaa wadzy polskiej; braa udzia w rozwoju, waciwym
krajom protestanckim niemieckim. Obie te dzielnice poczyy
si jednak w cigu wieków wzami iistoryi tak silnie, e ju
w wieku Xy otrzymay wspóln nazw, przyczem Pomorze na-
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zwano Prusami Królewskiemi, a Prusy waciwe Ksicemi, i za-

choway je po dzi dzie w formie zmienionej, yako Prusy Zactiod-

nie i Wsciodnie. Ta nazwa wspólna jest nastpstwem wspólnego

pozostawania ich pod panowaniem Krzyaków w cigu lat stu-

pidziesiciu, od zajcia Pomorza wschodniego przez zakon wojo-

wniczy, w r. 1308, a do drugiego pokoju toruskiego w r. 1466.

Oprócz dwóch wymienionych ju dzielnic, nalea do ówczesnego

pastwa krzyackiego niewielki obszar, pooony w czworokcie
midzy Os, Drwc i kolanem Wisy, a zwany Ziemiami Che-
misk i Michaowsk. Obszar ten, ssiadujcy z siedzibami litew-

Gdask. "Widok z góry Biskupiej.

skich Prusaków, nie by jednak nigdy przez nich zamieszkany, lecz

posiada od wieków ludno polsk i nalea do pastwa Mieczy-

sawów i Bolesawów. Dosta si on po upadku pastwa polskie-

go ponownie pod wadz niemieck i zosta poczony z b. Pomo-

rzem pod wspóln nazw prowincyi zachodnio-pruskiej.

Kada z tych 3 czci teraniejszych dwóch prowincyi pru-

skich posiada swoje wasne dzieje, których nici, jak ju wynika

z uwag powyszych, plcz si czsto ze sob.

Nazw Pomorze oznaczano pierwotnie cay pas nadbatycki,

zamieszkany przez Sowian, sigajcy od Wisy do pówyspu Jut-

landzkiego, w epoce Piastowskiej za obszar, zamknity midzy
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Wis i Odr, Noteci i Batykiem. Ludno tamtejsza, spokrew-

niona, jak ju zaznaczono, bardzo blisko z Polakami, znajdowaa

si w zaraniu dziejów na wyszym stopniu owiaty, ni inne szcze-

py sowiaskie, posiadaa rozwinity iandel i przemys i znaczne

miasta portowe, z któryci wielkiego znaczenia zachoway si tylko

gucie ectia w podaniach. Pierwsza wiadomo o tym kraju po-

chodzi z r. 968, w którym Mieczysaw I zdoby go, wedug opo-

wiada kronikarzy, i przyczy do swego pastwa. Pomimo za-

prowadzenia chrzeciastwa i ustanowienia biskupstwa pomorskie-

"k "

111'
1
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uznali sie za wasalów cesarza rzymsko-niemicckiego (w r. 1181)

i pracowali tak gorliwie nad germanizacy kraju, e obecnie tylko

jeszcze nazwy miejscowoci przypominaj jego przeszo sowia-
sk. Dzi Pomorze Szczeciskie stanowi wiksz cz prowincyi

pruskiej, zwanej Pomerani (Pommern). Ksita Pomorza Wsciod-
niego czyli Gdaskiego natomiast utrzymywali nadal do cise

stosunki z ksitami polskimi, czyli si z nimi i czasami uznawali

icti zwierzcinictwo, co jednak nie przeszkadzao im spiera sie

z nimi i walczy, tak samo, jak zwalczali si nawzajem ksita
Piastowscy. Pierwszym z ksit gdaskich, którego imi zapisao

si w dziejci, by Sambor I (1 178— 1207), krewny wojewody ma-

Zamek krzyacki w Malborku, Strona Zdchodnia.

opolskiego Zyrosawa, lennik Kazimierza Sprawiedliwego, który

zatwierdzi go na tronie i obdarzy licznemi prawami. Ksi ten,

którego wadzy podlegaa pierwotnie tylko maa cz Pomorza

Wscliodniego, usun z biegiem czasu wszystkici sabszycli wadz^.

ców i zjednoczywszy pod swem berem kraj, odda go synowi Mest-

winowi, czyli Mszczugowi I (1207— 1220). Syn Mszczuga, wito-:

pek (1210— 1266), zasyn jako wielki wojownik. Uznawszy siei

pierwotnie lennikiem Leszka Biaego, usiowa póniej wyzwoli i

si z pod tego zwierzctinictwa, a gdy Leszek zawezwa go przed-:

swój sd do Gsawy, stawi si z siln armi, rozbi nieprzygo-=j

towane na zaczepk wojska polskie, dogna i zabi uciekajcego!

Leszka pod wsi Marcinkowem. W nastpstwie tego zwycistwa,
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Pomorze uzyskao w rzeczywistoci zupen samodzielno; nieba-

wem jednak znalazo gronych nieprzyjació w Krzyakaci, osie-

dlonycti przez Konrada Mazowieckiego w r. 1228 w ziemi Cie-
miskiej nad Wis. wiatopek zdawa sobie bodaj spraw z nie-

bezpieczestwa, którem grozio jego pastwu to nowe ssiedztwo,

i rozpocz z Krzyakami, przy pomocy Prusaków litewskicti,

w r. 1238, walk, która przecigna si do r. 1253 i skoczya si

ostatecznie uznaniem Wisy za granic obustronnych posiadoci.

W tym samym czasie powani si wiatopek z synami Wady-
sawa Odonicza, któremu w pocztkach swych rzdów odda sw
siostr Jadwig za on, aby zapewni sobie jego przychylno

I

w walce z Leszkiem Biaym o pogranicze Nadnoteckie. Rozpo-

'.cza si kilkoletnia wojna, w któref ze strony polskiej brali udzia

Przemysaw, Kazimierz Kujawski, Bolesaw Wstydliwy i Ziemo-

;
wit Mazowiecki. Ksita polscy odnieli wprawdzie kilka zwy-

cistw, wkroczyli do Pomorza i dotarli a do warownego zamku

Racia pod Tuchol, ale gównej warowni pomorskiej, Naka,
zdoby nie mogli. Ostatecznie nastpia za porednictwem w. mi-

istrza krzyackiego ugoda, w której Pomorzanie zrzekli si Naka
'wraz z okolic. Syn wiatopeka, Mestwin II (1256— 1295), otrzy-

^mawszy od ojca ksistwo wieckie, wypdzi modszego brata War-

jcisawa z Gdaska i zjednoczy znowu w swem rku cae pastwo.

iRzdy jego byy wypenione walk z Krzyakami. Szukajc sprzy-

mierzeców, a nie posiadajc wasnego potomstwa, Mestwin zapi-

sa Pomorze Gdaskie w r. 1264 ksiciu szczeciskiemu, Barnimo-

wi; gdy za tene odmówi mu pomocy, zniós ten zapis i upowa-
;ni do objcia swej spucizny margrabiów brandenburskich (1 269 r.).

Skorzysta te niebawem z ich poparcia w walce z bratem Warci-

sawem, który odzyska przemoc odebrany mu bezprawnie

Gdask. Brandenburczycy jednak, opanowawszy to miasto, nie

myleli ustpi z niego take wtedy, gdy Warcisaw umar (1271 r.),

a tem samem skoczya si wojna. Wobec tego Mestwin unie-

wani traktat, zawarty z Konradem brandenburskim, pozbawi go

[prawa dziedzictwa, a porozumia si z ksiciem Przemysawem
"wielkopolskim i zapisa jemu swe pastwo. Tymczasem jednak

stryjowie jego (bracia wiatopeka Wielkiego), Sambor i Roci-

saw, umierajc, odstpili Krzyakom swoje posiadoci, i Mestwin,

34
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skutkiem wyroku, wydanego przez Papiea, musia zgodzi si na

odstpienie im ziemi Gniewskiej (1282 r.). Bya to pierwsza zdo-

bycz Krzyaków na Pomorzu. Ale nie skoczyo si na tern. Za-

targi, które powstay po mierci ostatniego z ksit pomorskicti,

i nieostrono Wadysawa okietka, pozwoliy im niebawem

zagarn kraj cay i utrzyma si w nim przez pótora wieku.

Mestwin II umar w r. 1294, a po nim obj rzdy na Pomorzu

ksi Przemysaw wielkopolski, uznany ju poprzednio przez

szlaclit i ducliowiestwo. Margrabia brandenburski, Waldemar,

który na podstawie wspomnianej wyej umowy z Mestwinem II,

pomimo, e ksi uniewani j niebawem,—roci sobie preten-

Ruiny zamku krzyackieg-o Dybowa pod Toruniem.

sye do ziemi pomorskiej, usun Przemysawa w r. 1296 za pomocj

najtyci morderców i przez tQ zbrodni omal nie osign swegj

celu. W lataci nastpnych, pod rzdami zmieniajcych si co k\

kilka królów: Wadysawa okietka, Wacawa II i Wacawa II;

na Pomorzu panowa wielki zamt, wród którego w kraju utwieiij

dzia si wadza monego rodu wiców. Wadysaw okietel^'

który w r. 1 306 doszed znowu do rzdów, postara si szybki

o przywrócenie stosunków prawidowych i upokorzy Swicóv;

ale nie odsun ich zupenie od udziau w zarzdzie kraju. Ambitii

monowadzcy usiowali odzyska utracon wadz zwierzchnic2i

i porozumieli si w tym celu z Brandenburczykami, którzy te ni
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bawem przybyli z znacznem wojskiem do Pomorza i obiegli Gdask.
Zajty walk o swój tron, Wadysaw okietek nie móg przyj
na pomoc oblonej zaodze; posucia natomiast rady jej dowódz-

cy, Bogusza, i zawar z Krzyakami umow, wedug której mieli

wyprze Brandenburczyków i zatrzyma w swyci rkacli poow
zamku gdaskiego, dopóki koszta wojny nie bd im zwrócone. Po-

tny zakon w krótkim czasie zmusi wojska margrabiego do odwro-

tu, nie myla jednak wcale o oddaniu kraju prawowitemu wadcy.
Rozgociwszy si na zamku, Krzyacy niebawem wystpili prze-

ciw sabej zaodze polskiej, wyparli j z miasta i urzdzili wród
ludnoci polskiej, która z powodu jarmarku w dzie S-tego Domi-
nika zebraa si w znacznej liczbie, rze straszliw (w r. 1308).

Pami jej do dzi dnia przectiowaa si w podaniach mazurskici.

Nie zadawalajc si zdobyciem Gdaska, Krzyacy wyruszyli

w gb kraju, opanowali go w cigu kilku miesicy i przyczyli

do swego pastwa, podzieliwszy go na 6 komturstw: Gdask, Mal-

bork, Gniew, wiecie, Tuciola, Czuchów. Aby za upozorowa
zabór i ubezpieczy si przed skargami u Stolicy Apostolskiej, od-

kupili w r. 1 309 od margrabiów brandenburskich ich rzekome pra-

wa do kraju za sum 10,000 grzywien srebrnych. okietek, utwier-

dziwszy si na tronie, pomyla o odzyskaniu wanej prowincyi

i przeprowadzi o ni wojn, która skoczya si wietnem zwy-
cistwem pod Powcami (r. 1331), ale nie potrafi wyzyska powo-
dzenia ornego, i Pomorze pozostao przy Krzyakach.

Wojowniczy ten zakon „Rycerzy niemieckich Panny Maryi"

powsta, jak wiadomo, w Ziemi S-tej w r. 1191, podczas oblenia
Akry, z celem podwójnym: walki z niewiernymi i pielgnowania

chorych, i zosta sprowadzony, po utracie Jerozolimy, nad Wis
przez ksicia mazowieckiego Konrada, znuonego nieszczliwemi
walkami z pogaskim szczepem Prusów czyli Prusaków. Waci-
wa ziema Pruska obejmowaa cz zachodni obszaru, który

w zarysie geograficznym, umieszczonym na pocztku tej pracy,

nazwalimy „pojezierzem Pruskiem", a mianowicie dorzecza Pa-

sargi (Paski) i Pregoy dolnej z yna. Z dzisiejszych posiado-

ci pruskich po »lewej stronie Wisy nie naleay do niego: ziemia

Chemiska, dorzecze górnej Pregoy i kraj nadniemeski. Ziemi
Chemisk zamieszkiwaU od czasów niepamitnych Polacy, dwa
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inne z wymienionych obszarów spokrewnione z Prusakami szczepy

litewskie. Zamknici w swych niedostpnych puszczach i mocza-

rach, Prusacy nie zdobyli si na wytworzenie jednolitej organiza-

cyi pastwowej, lecz podlegali wadzy licznych panów, którzy je-

dnak w silnem poczuciu solidarnoci rasowej popierali sie zazwy-

czaj wzajemnie w walce z nieprzyjacielem. Chciwi upów, a bar-

dzo bitni, byli oni dla Polaków bardzo niewygodnymi ssiadami,

i na pograniczu toczyy si nieustannie krwawe walki. Zaprowa-

dzeniu chrzeciastwa stawiali zacity i skuteczny opór. S-ty Woj-

ciech poniós z ich rk mier mczesk, misya Brunona speza

na niczem, wielkie wyprawy zbrojne Bolesawa Chrobrego, Krzy-

Toru. Widok z nad Wisy.

woustego i Kdzierzawego nie wyday trwaego skutku. Pobici,

cofali si w gb puszczy i otrzsali si szybko ze skutków poraki;-

Bolesawowi Kdzierzawemu zadali stanowcz klsk. DopierOj

w pocztkach wieku XIII chrzeciastwo, goszone przez zakonni-ii

ków z klasztoru cysterskiego w eknie, zaczo zdobywa sobie

grunt w ziemi pruskiej, i doszo do utworzenia osobnego biskup-

stwa dla nawróconych Prusaków. Niebawem jednak nastpia

reakcya. Biskup Filip zosta zamordowany, nastpca jego Kry-j

styan wypdzony, a krucyata, ogoszona przez Papiea, skoczya

si klsk i zupenem spustoszeniem ziemi Chemiskiej. Ksizq

mazowiecki, Konrad, wynagrodzi wypdzonego z Prus biskupa
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Krystyana przez przyczenie ziemi Chemiskiej do jego dyecezyi

—

in partibusinfidelium— i utworzy zakon braci Dobrzyskicti do walki

z Prusakami. Niebawem za, przekonawszy sie, e zakon ten nie zdoa

walczy skutecznie z potnym nieprzyjacielem, zawezwa do pomo-

cy zakon niemiecki Panny Maryi, oddajc mu w posiadanie ziemi

Chemisk z prawem odebrania jej. Krzyacy przybyli nad Wi-

s w r. 1228, a popierani przez modzie rycersk z caych Nie-

miec, w stosunkowo krótkim czasie, do roku 1283, opanowali ca
ziemi prusk, wojujc nie krzyem, lecz mieczem. Z hcznego nie-.

gdy szczepu pruskiego pozostay po tej 55-letniej walce tylko nie-

dobitki, i nowi panowie kraju rozpoczeji na wielk skal dzieo ko-

onizacyjne, aby zaludni nowymi mieszkacami zbroczone krwi
pustkowia. Na pónocnym wschodzie, nad Prego, osiedlali prze-

wanie Litwinów, na poudniu i w porodku kraju Polaków,

zwaszcza Mazurów. Pas nadmorski natomiast zaludniU przy-

byszami ze wszystkich stron pastwa niemieckiego. Rozproszone

miedzy temi ywolami napywowemi resztki pierwotnych mie-

szkaców kraju przyjy z biegiem czasu narodowo swego oto-

czenia. cigajc do swego pastwa przywilejami osadników pol-

skich i litewskich, Krzyacy udzih si nadziej, e zdoaj zgerma-

nizowa ich, usiowali skoni ich do uyw^ania jzyka niemiec-

kiego, odmawiajc wszelkich praw politycznych, a w czci

i spoecznych tym, którzy mówili po polsku lub htewsku, w ka-

dym za razie nie dopuszczah ich do adnego udziau we wadzy.

Dumny, bogaty, silnie zorganizowany, rozporzdzajcy dziesit-

kami tysicy mieczów zakon niemiecki trzyma z swych potnych
zamków, rozsianych gsto po kraju, w lepem posuszestwie rze-

sz prostego obcoplemiennego ludu, korzystajc z jego czynnych

usug, z owoców jego pracy, i popychany niepohamowan dz
zdobyczy par nieustannie naprzód, dc do rozszerzenia granic

swego pastwa we wszystkich kierunkach. WidzieUmy ju, jak

umia skorzysta z zatargów midzy okietkiem a margrabi bran-

denburskim, aby opanowa Gdask i posun sw wadz a do

Noteci i Gdy; wiadomo te, jak energicznie i wytrwale, nie liczc

si z adnemi wzgldami etycznemi, dy do rozpostarcia swej

wadzy na pónocnym wschodzie, w ziemiach litewskich. Nieza-

lenie od sdu o moralnej wartoci tego wojowniczego zakonu, nie-
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podobna nie zdumiewa si dzieem rk jego, potg i sprawnoci
jego organizacji, skutecznoci, z jak pracowa nad zwikszeniem

wydajnoci materyalnej kraju, umiejtnoci wyzyskiwania wszy-

stkici wypadków i pozorów na swoj korzy. Niewtpliwie,

ogromny rozwój tej nowej potgi, która powstaa w cigu jednego

wieku nad wsciodniem wybrzeem Batyku, byby niemoiwy bez

nieustannego napywu ywioów miayci, przedsiebierczych,

a wyksztaconyci z wszystkici stron cesarstwa niemieckiego, bez

Toru. Ratusz.

poparcia cesarza i papiea; ale to nie wystarcza jeszcze na wytó-

maczenie nadzwyczajnej roli, któr w bezporedniem ssiedztwie

potnego wrogiego pastwa odgrywali Krzyacy. Dzieje ich za-

konu s dowodem, co moe zapa wiadomy celu, wytrwao,
karno i dobra organizacya.

Dopiero wtedy, gdy pod wpywem powodzenia i dobrobytu

rozluniy si w zakonie wzy karnoci, wykrzywia si organi-
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zacya, miejsce cnót rycerskich zaja wyuzdana rozpusta, a miaa
pewno siebie zamienia si w próno, równoczenie za po-
czyy si ze sob przez lub Jagiey z Jadwig dwa ssiednie wro-

gie zakonowi a potne narody, wybia dla mniciów rycerskich

chwila up*okorzenia. W r. 1410, w wojnie, rozpocztej formalnie

z powodu sporu o kilka wsi nadnoteckich, poleg na równinach

Grunwaldu kwiat rycerstwa niemieckiego, i tylko brak energii Ja-

giey uchroni zakon od nagego upadku. Nastpstwa dorane

tej olbrzymiej klski byy niewielkie. Krzyacy zatrzymali w prak-

Malbork. Rynek z starojtneiLi „altanami" i ratuszem.

tyce wszystkie swoje dotychczasowe posiadoci, oprócz mudzi,
któr oddali Witoldowi; nie zwrócili nawet bezprawnie zajtej zie-

mi pomorskiej. Ale klska zdemoralizowaa ich do reszty, a do-

daa otuchy szlachcie, która oddawna ju sarkaa na ucisk i nadu-
ycia, i zachcia j do stanowczego kroku celem zrzucenia cikiego
jarzma. Ju pod koniec wieku XIV, w r. 1397, powsta za stara-

niem Fryderyka i Mikoaja braci Kitnowskich oraz Mikoaja i Jana
braci Ryskich, zwizek, zwany „jaszczurczym", którego jawnem
zadaniem byo popieranie si wzajemne w sprawach materyalnych
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i osobistych, tajnym za nawizanie bliszych stosunków z pa-
stwem polskiem. Po nieszczliwej dla zakonu wojnie przystpiy

do zwizku take miasta, niezadowolone z twardych i niesprawie-

dliwych rzdów krzyackich. Sprzysieeni zwrócili si w r. 1453

do króla Kazimierza Jagielloczyka z prob, aby przyj ich pod

sw opiek i zoyli mu w Toruniu hod wiernopoddaczy w imie-

niu caego kraju. Nastpstwem tego bya trzynastoletnia wojna,

która skoczya si w r. 1466 zawarciem drugiego pokoju w To-

runiu. Zwycieni, mimo rozpaczliwej obrony, i zupenie wyczer-

pani walk Krzyacy zgodzili si na wydanie wszystkich ziem za-

jtych, wzgldnie zatrzymanych bezprawnie, i czci kraju, zdoby-

tego na Prusakach. Utracili mianowicie cae Pomorze Gdaskie,

ziemi Chemisk z powiatami chemiskim, grudzidzkim, toru-

skim, radzyskim i kowalewskim, ziemi Michaowsk z powiatami

brodnickim i nowomiejskim, ziemi Malborsk z powiatami mal-

borskim, sztumskim i elblskim, oraz Warmi. Reszt zatrzymali

jako lenno, z obowizkiem skadania hodu. Z ziem zdobytych

utworzono 3 województwa polskie, a mianowicie: malborskie, po-

morskie i chemiskie. Posiaday one prawa odrbne od innych

województw, tworzyy cao pod nazw Prus królewskich z War-
mi, i posiaday, oprócz sejmików, rodzaj wasnego sejmu, t. zw.

„genera pruski", który zbiera si w Malborku lub Grudzidzu.

Sejm ten skada si z dwóch izb: poselskiej i senatu, i obradowa
w obecnoci komisarza królew^skiego. Uchway zapaday jedno-

gonie. Obrady toczyy si w jzyku polskim; deputowanym

miejskim jednak wolno byo przemawia po acinie. Uchway,
powzite na tych zebraniach, miay znaczenie instrukcyi dla po-

sów na sejm walny w Warszawie. Wysi urzdnicy i senatoro-

wie musieli posiada indygenat pruski, lub uzyska obyw^atelstwo

pruskie, jeeli pochodzili z innych województw. Szlacht prusk

obowizywao polskie prawo ziemskie, nadane przez Kazimierza

Jagielloczyka i uzupenione t. zw. korektur prusk. Miasta rz-

dziy si prawem chemiskiem. Pospolite ruszenie byo obowi-
zane tylko do obrony granic województw pruskich i szlachta

pruska korzystaa z tego prawa czsto, odmawiajc pomocy królom.

Zakon Krzyacki nie podniós si ju po dwukrotnej klsce.

Usiowa doda sobie powagi, zwikszy swe wpywy i zdoby po-
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moc ksit cesarstwa niemieckiego, powierza im godno wiel-

kich mistrzów, ale tern samem przyznawa si do braku wiary

w siy wasne, do zupenego bankructwa politycznego. Skadajc
w r. 1498 wadz w rce landgrafa saskiego, Fryderyka, Krzyacy
zerwali ze swoj przeszoci. Pastwo ici przestao by tem.

Chemno. Brama Grudzidzka.

czem byo od swego powstania i w epoce rozkwitu,— silnie zorga-

nizowan, centralistyczn, woln republik uzbrojonycti mnicliów,

a zamienio si na rodzaj prowincyi autonomicznej, podwadnej
obcemu monarsze. Powrót od tych stosunków do dawnych tra-

dycyi by niemoliwy, ostateczny upadek zakonu sta si nieuni-

kniony. Mogo tylko chodzi o to, kto obejmie w posiadanie jego

35
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ziemie; czybd przyczone do pastwa polskiego, którego zwierzch-

nictwu podlegay ju od r. 1466, lub te wyami si przy pomocy

ksit cesarstwa niemieckiego z tej zalenoci i stan si czci
innego organizmu pastwowego.

Nieustanne cikie walki na wschodzie i poudniu, zatargi re-

ligijno-polityczne, wywoane przez reformacy, i brak przezornoci

u wadców polskich, sprawiy, e zagadnienie to zostao ostatecz-

nie rozwizane na niekorzy Polaków. Zaraz pierwszy ksicy
wielki mistrz zakonu, Fryderyk saski, nie zastosowa si do obo-

wizków, wynikajcych z traktatu toruskiego, odmawiajc hodu

trzem nastpujcym po sobie królom: Olbrachtowi, Aleksandrowi

i Zygmuntowi I. Kady z tych monarchów zdawa sobie bodaj

spraw z niebezpieczestwa, jakiem grozi pastwu ten opór, ale

aden nie zdoby si na jego stanowcze zamanie. Wojowniczy

Olbracht przygotowa wypraw przeciw Krzyakom, ale umar,

zanim zdoa j rozpocz, w Toruniu, w r. 1501 ; Aleksander za-

dowoli si umocnieniem uczu wiernopoddaczych w miastach

pomorskich (zachodnio-pruskich); Zygmunt rozpocz z Krzya-

kami wojn i przeprowadzi j zwyciko, ale nie potrafi jej wy-

zyska. W ziemiach krzyackich panowa wówczas ju (od r.

1511) drugi wielki mistrz, który by równoczenie ksiciem cesar-

stwa niemieckiego, margrabia brandenburski, Albrecht, siostrzeniec

króla (syn siostry Zygmuntowej, Zofii), i, wstpujc w lady swego

poprzednika, odmówi Zygmuntowi hodu. Wojna, rozpoczta

w r. 1520, skoczya si zupen porak Krzyaków i Branden-

burczyka. Gdy jednak ks. Albrecht przeszed na protestantyzm

w zamiarze przeksztacenia posiadoci zakonnych na pastwo ',

wieckie, król nie sprzeciwi si temu. Pragn ze wzgldów po-

i

stronnych zakoczy jaknajszybciej wojn, a obawia si, aby
]

ksi nie porozumia si ze zbuntowanymi wówczas, równie ze I

wzgldów religijnych. Gdaszczanami i nie wcign do wojny ']

religijnej województw prusko-pomorskich. Zrezygnowa wic ze
;j

sposobnoci wcielenia ziem krzyackich do swego pastwa, i za-
j

war z ks. Albrechtem w Krakowie, w r. 1525, umow, moc któ-j

rej pastwo krzyackie zamienio si na ksistwo wieckie, a do-

tychczasowy wielki mistrz zosta uznany ksiciem dziedzicznym

!

tej ziemi, z obowizkiem skadania hodu. Od tej pory ziemie,
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niegdy krzyackie, nosiy nazw „Prus Ksicych", gdy woje-

wództwa, odebrane w r. 1466, zwano „Prusami Królewskiemi".

Nieprzezorno Zygmunta Starego bya do naprawienia. Umowa
z roku 1525 zapewniaa prawo nastpstwa w lennie pruskiem tylko

modszej linii brandenburskiej, zwanej frankosk, a zwaszcza ksi-

ciu Albrectitowi i jego potomstwu, oraz trzem jego braciom: Jerze-

mu, Kazimierzowi i Janowi. Z ksit tyci tylko Albrecht i .Terzy

mieli po jednym synu; syn Albrechta nadto, Albrecht Fryderyk, by
chory na umyle i bezpotomny. Po jego mierci, która nastpia

w r. 1618, lenno pruskie powinno byo, w myl umowy z r. 1525,

Grudzidz. Widok z Góry Zamkowej.

przypa w udziale pastwu polskiemu. Tymczasem starsza linia

brandenburska, panujca w Brandenburgii, umiaa skoni Zy-

gmunta Augusta do rozszerzenia praw dziedzictwa. Mianowicie

za Joachim II, oeniony z córk Zygmunta I, uzyska w r. 1563

akt, który upowania do objcia lenna pruskiego jego potomków,

po wyganiciu linii frankoskiej, i po mierci Albrechta (1568)

przedstawiciele obu linii zoyli hod królowi. Na to wielkie i fa-

,
talne w skutkach ustpstwo zgodzi si Zygmunt August zarówno

i ze wzgldów pokrewiestwa, jak te z powodu kopotów wojen-
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nych, w których pragn zapewni sobie pomoc do potnych
ju wówczas elektorów brandenburskich. Stefan Batory nie posta-

ra si o uniewanienie tej umowy, i po mierci obkanego Al-

brechta Fryderyka, prawnuk Joachima II i Jadwigi Jagiellonki,

elektor brandenburski, Jan Zygmunt, obj lenno pruskie (1618).

Niespena 50 lat póniej wnuk tego Jana Zygmunta, elektor bran-

denburski Fryderyk Wilhelm, zwany Wielkim, skorzysta z ci-
kich wojen, które zwaliy si na nieszczliwego Jana Kazimierza,

i, zamawszy wierno, najpierw kaza sobie nada Prusy na wa-
sno Karolowi Gustawowi, wzamian za czynn pomoc w wojnie

z Polakami, nastpnie za, gdy odwrócia si karta i Austrya zobo-

wizaa si do wystpienia przeciw Szwedom, opuci Gustawa

Karola, a przyrzek popiera Jana Kazimierza, i w nagrod za to

podwójne wiaroomstwo, zosta uwolniony z obowizku skadania

hodu. (Traktat w Welawie w r. 1657 i pokój w Oliwie w r. 1660).

Równoczenie, w r. 1657, znkany wojnami Jan Kazimierz, odda
traktatem w Bydgoszczy elektorowi w lenno dwa zachodnie po-

wiaty województwa pomorskiego: Bytów i Lembork (Lauenburg),

za dostarczenie 6,000 onierzy przeciw Szwedom. Powiaty te,
j

nalece obecnie do prowincyi pomeraskiej, nigdy ju nie wró- •

ciy do pastwa polskiego i ulegy zupenej germanizacyi. Z ludu

tamtejszego, mazurskiego, pozostay tylko szcztki w niegocinnych

okolicach jeziora eba i wzdu teraniejszej granicy zachodnio-
j

pruskiej.

Otrzymawszy Prusy Ksice na wasno, Hohenzollernowie
,

brandenburscy zdobyli podstaw do szerszej, samodzielnej polityki.

Stali si na tym skrawku ziemi nawet formalnie niezaleni od ce-

sarstwa niemieckiego, osabionego przez wojn trzydziestoletni, i za-

pragnli niebawem skorzysta ze swego wyjtkowego stanowiska.

Sposobno znalaza si podczas wojny pónocnej, za czasów Au-ij

gusta II. Elektor Fryderyk przyj w r. 1701 tytu króla pruskie-f|

go, zatrzymujc elektorstwo brandenburskie, a król August, mimon

protestów szlachty przeciw tej uzurpacyi, uchybiajcej prawom

pastwa polskiego do Prus Królewskich, zgodzi si jako pierwszy,

z ksit i bez zastrzee na t zmian tytuu. W rzeczywistoci-

byo to jednak wiele wicej. Król pruski pojmowa swe zadaniei '

polityczne inaczej, ni ksi udzielny, dla którego ziemie pruskie
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byy tylko dodatkiem do elektorstwa brandenburskiego. Nie Bran-

denburgia, lecz bye pastwo Krzyaków stao si teraz punktem

cikoci w monarciii Holienzollernów i podstaw dynastyi. Jeeli

podstawa ta nie miaa kiedy usun si z pod nóg Hotienzoller-

nom, to trzeba byo zorganizowa nowe królestwo w sposób od-

powiedni, a przedewszystkiem zapewni w nim przewag ywio-
owi niemieckiemu. Wspomnielimy ju wyej, e za czasów

krzyackich Polacy stanowili mniej wicej trzeci cz ludnoci

tego kraju; w latacli póniejszych stosunki zmieniy si jeszcze zna-

cznie na ich korzy. Skaday si na to: bezporednie ssiedztwo

pastwa polskiego, blizkie zwizki polityczne, wpyw naturalny po-

Oliwa pod Gdaskiem,

tnego organizmu pastwowego na saby a zaleny od niego,

wreszcie i wychodztwo z okrgów granicznych. Pod koniec wie-

ku XVII Polacy wraz z Litwinami stanowili wiksz poow lud-

noci wiejskiej, zamieszkiwali w zwartej masie wszystkie powiaty,

pooone nad granic wschodni i poudniow, a tylko wewntrz
kraju, w szerokim pasie nadbrzenym, Niemcy posiadali przewag
liczebn. I w tej czci ówczesnego ksistwa pruskiego jednak

yli Polacy w rozproszeniu lub w wikszych osadach i stanowili

znaczny procent ludnoci miejskiej. Nie brak tam take byo
szlachty polskiej lub spolszczonej, posiadajcej rozlege woci.
Zamienienie Prus Ksicych na królestwo, z równoczesnem osa-

bieniem pastwa polskiego, usuno samo przez si jeden z naj-
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waniejszych powodów powolnego polszczenia si kraju, bo zmniej-

szyo blask, a tern samem i wpyw kulturalny polskiego ssiada.

Napywowi z zagranicy za usiowa Fryderyk zapobiedz przez

wydanie surowego zakazu osiedlania si Polaków, mudzinów
i Litwinów w królestwie. Mimo to ywio polski utrzyma si

w Prusaci w dawnej sile, przynajmniej po wsiach, a do upadku

Rzptej polskiej. Dopiero od pocztków wieku XIX germanizacya

poczynaa robi postpy.

Z pominiciem odstpienia Bytowa oraz Lemborka elektorowi

brandenburskiemu, stosunki terytoryalne ziemi pomorskiej i pru-

skiej nie ulegy adnej zmianie od roku 1466 do koca wieku XVIII,

pomimo, e te kraje, a zwaszcza Prusy Królewskie, byy od po-

owy wieku XVII polem licznych a cikich walk z Brandenbur-

czykami i Szwedami, widziay i wojny domowe i bunty niebez-

pieczne. Zmiany terytoryalne nastpiy dopiero pod koniec wieku

XVIII, kiedy pastwo polskie nie znalazo ju si do odparcia nie-

przyjació zewntrznych. Przy pierwszym podziale, pastwo pru-

skie, które do tej pory z maych pocztków doszo do wielkiej po-

tgi i zamienio si pod rzdami Fryderyka II na mocarstwo euro-

pejskie, zagarno cae Prusy Królewskie, z wyjtkiem Gdaska
i Torunia. Przy drugim podziale i te dwa miasta dostay si pod

panowanie Hohenzollernów. Cay ten obszar, wraz ze staremi

posiadociami Hohenzollernów w Prusach, zosta podzielony na

dwie prowincye, pod nazw Prus Zachodnich i Wschodnich. Prusy

Zachodnie skaday si z b. Prus Królewskich bez Warmii, a za to

z Kwidzyna, Prabutami, Suszem i Iaw, które naleay dawniej do

Prus Ksicych, oraz okrgu nadnoteckiego, oderwanego od Wiel-

kopolski. W skad prowincyi wschodnio - pruskiej wchodziy b.

Prusy Ksice, bez wymienionych 4 miast z okrgami, oraz b.

ksistwo warmiskie. W r. 1803, przy zaprowadzaniu nowej or-

ganizacyi, oddzielono od Prus Zachodnich ostatecznie powiaty lem-

borski i bytomski, a przyczono je do prowincyi pomeraskiej.

Wojny napoleoskie odbiy si silnie na stosunkach obu pro-

wincyi pruskich. Zadawszy Prusakom straszliw klsk pod Jena

(r. 1806), Napoleon posun si na wschód, zaj Pozna i dotar

do Warszawy, która wtedy podlegaa wadzy Hohenzollernów,

a wiosn roku nastpnego (1807) wyruszy ku pónocy, aby zada
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cios ostateczny pastwu pruskiemu. Nastpiy krwawe bitwy pod
Iowem (Eylau) i Friedlandem; wojska francuskie rozlay si po
caym kraju i obiegy Gdask, Grudzidz i inne fortece w ziemi

niegdy pomorskiej. Pokój w Tyly, zawarty w r. 1807 za stara-

niem ces. Aleksandra I, zakoczy t wojn. Król pruski utraci

poow swyei posiadoci, cay obszar, zabrany przy trzecim po-

dziale pastwa polskiego. Poznaskie oraz cz Prus Zaciodnicti.

Z prowincyi tej, przyczono ziemi Ctiemisk i Miciaowsk bez

Grudzidza i prawie cay okrg nadnotecki, a mianowicie powiaty

inowrocawski i bydgoski oraz wiksz cz waeckiego i kamie-
skiego do nowo utworzonego Ksistwa Warszawskiego, Gdask

Gdask. Przysta z wind staroytn.

za z okrgiem dwumilowym zosta uznany za wolne miasto. Kl-
ski Napoleona w lataci 1813 i 1814 zniweczyy owoce jego daw-
ny cli zwycistw. Na kongresie wiedeskim, w r. 1815, nastpi
nowy podzia ziem, które naleay niegdy do Rzptej polskiej. Po-

znaskie, okrg nadnotecki, ziemie Ciemiska i Miciaowsk oraz

Gdask, powróciy do Prus. Z ziem wielkopolskici, a do Prosny,

i nadnoteckiej czci Ksistwa Warszawskiego, utworzono now
dzielnic autonomiczn, pod nazw W. Ks. Poznaskiego; Gdask
i ziemia Ciemiska z Miciaowsk zostay wcielone napowrót do

prowincyi zaciodnio-pruskiej.

W roku 1824 obie prowincye pruskie zostay poczone, ze

wzgldów germanizacyjnych, w jedn cao administracyjn.
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a w r. 1878 z tych samych wzgldów znowu rozdzielone, z przy-

wróceniem granic z r. 1815. Ten powrót do podziau ziemi, za-

mieszkanej w czci przez ludno polsk, na mniejsze okrgi admi-

nistracyjne, jest dowodem, e rzd pruski nie by zadowolony

z wyniku swych usiowa germanizacyjnych. Niezalenie od tego

jednak, straty, które ponieli Polacy w obu prowincyach od koca
wieku XVIII, s bardzo wielkie. W Prusach Zachodnich najsku-

teczniej i naj radykalniej pracowa nad zniemczeniem kraju Fryde-

ryk II, który zaraz po zajciu b. województw polskich, nasya tam

systematycznie w wielkiej liczbie kolonistów niemieckich, otacza

Niemców szczególn opiek a ogranicza mono rozwoju ludno-

ci polskiej. W Prusach Wschodnich najwiksz klsk poniós

ywio polski po wojnach napoleoskich. Rzd pruski nietylko

usun jzyk polski zupenie z urzdów, sdów i szkó, ale podko-

pa jednem pocigniciem pióra byt szlachty polskiej, do licz-

nej wówczas w tej dzielnicy, wywaszczajc tych polskich waci-

cieli ziemskich, którzy z powodu wojny zalegali z opat procen-

tów od poyczek, zacignitych w landszafcie królewskiej. Rów-

noczenie za udziela zaliczek Niemcom, sprowadzanym z innych

prowincyi, aby uatwi im nabycie dóbr polskich, wystawionych

na sprzeda. Skutek by ten, e szlachta polska przerzedzia si

bardzo w Prusach Wschodnich, i obecnie par tylko woci wiek-
|

szych znajduje si w rkach polskich. Prosty lud wiejski natomiast

zachowa wprawdzie do tej pory swój jzyk, ale, pozostajc ju od

wieków pod wadz prusk i zwizany nadto z Prusami religi .'^

protestanck, przej si tradycyami narodowemi pruskiemi i do-
j

piero od niedawnego czasu zaczyna wolno budzi si z swego (•

upienia. W Prusach Zachodnich lud wiejski katolicki, polski i ka- i

szubski, nie podda si germanizacyi; w miastach jednak, wskutek spo- !

koj nego wspóycia z Niemcami, zapanowaa wielka obojtno ^

narodowa, a nastpstwem tego byo uywanie jzyka niemieckiego
|

i powolna, nieznaczna germanizacya. Stosunki poczy zmienia!

si dopiero, gdy Bismarck wypowiedzia stanowcz walk ludnoci ;!

polskiej, a utworzone pod jego protektoratem stowarzyszenie haka-

^

tystowskie przenioso j na wszystkie dziedziny ycia publicznego.

Od tego czasu dopiero istnieje silny ruch polski w Prusach Zacho-

dnich i ogarnia szerokie warstwy ludnoci.
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STOSUNKI ADMINISTRACYJNE I POLITYCZNE.

bszar, zamieszkany przez ludno polsk w pasie nadbaltyc-

^^ff kim, naley do trzech prówincyi pastwa pruskiego: do Po-

<ó meranii, Prus Zachodnich i Wschodnich. Stosunki admi-

nistracyjne tych prówincyi nie róni si zasadniczo od pozna-
skich, które scharakteryzowalimy ju na str. 129— 145. Obok
wadzy centralistycznej w prowincyach, obwodach regencyjnych

i powiatach, istnieje ustrój samorzdny w prowincyach, powia-

tach i gminach, a zgodne wspódziaanie tych dwu systemów jest

zapewnione przez poczenie wadzy centralistycznej i autonomicz-

nej w rkach landratów i prezesów naczelnych. Niezalenie od

ogólnej jednohtoci ustroju administracyjnego w Prusach, W. Ks.

Poznaskie zajmuje jednak stanowisko pod pewnym wzgldem
odrbne, posiada samorzd znacznie ograniczony w obrbie po-

wiatów i gmin wiejskich. Stwierdzilimy ju, e przyczyn tego

s wzgldy germanizacyjne. Wzgldy te odgrywaj wprawdzie

bardzo wan rol take w Prusach Zachodnich i Wschodnich

(w Pomeranii ywio polski uchodzi ju za wytpiony, a w ka-
dym razie jest tak saby, e rzd nie uznaje tam potrzeby stosowa-

nia rodków germanizacyjnych), ale stosunki ekonomiczne i naro-

dowociowe s tam inne, ni w Poznaskiem, i dlatego rzd przy

reformie administracyjnej uzna, e mona, bez niebezpieczestwa

dla niemczyzny, zrówna te dzielnice zupenie z innemi prowin-

cyami pastwa. Ustrój autonomiczny w Prusach opiera si na

zasadzie klasowej i plutokratycznej. Najwiksze prawa posia-

daj stan rycerski i osoby zamone, pacce najwiksze po-

datki. W Poznaskiem, w stanie rycerskim w czasie uregulo-

wania stosunków administracyjnych, posiadaa przewag szlachta

polska, która i dzi jeszcze odgrywa tam rol do znaczn i wy-
wiera niemae wpywy, i ziemianie polscy byli te stanem naj-

36
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zamoniejszym w prowincyi. W Prusach Wschodnich natomiast

szlachty polskiej nie byo ju prawie wcale, w Zachodnich za jest

ona bardzo przerzedzona. Przewag posiadaj „junkrowie" prus-

cy, a stanem najzamoniejszym obok nich s fabrykanci i kupcy

Królewiec. Zamek królewski.

niemieccy. Gdy wiec w Poznaskiem istniaa moliwo, e Po-^

lacy, dziki systemowi klasowo-plutokratycznemu, zdobd wielkie

wpywy w instytucyach autonomicznych, w obu prowincyach pru-^

skich to niebezpieczestwo nie grozio niemczynie. Nastpstwem'

tego rozumowania—w pewnej czci take wynikiem rozwoju hii
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f storycznego—byo, e Prusy Zachodnie i Wschodnie zostay zrów-
" nane z innymi prowincyami pastwa, w Poznaskiem za ograni-

czono samorzd. Rónica jest najwicej widoczna w urzdzeniach

autonomicznych powiatowych. W Prusach Wschodnich i Zachod-

nich landraci s „wybierani" przez sejmiki powiatowe, co w prakty-

ce znaczy, e wadza centralna nie moe narzuci powiatowi land-

rata niemiego; w Poznaskiem rzd mianuje landrata, nie pytajc

I

si wcale o yczenie sejmiku powiatowego. Landrat wybierany

musi oczywicie liczy si te w swojem urzdowaniu skrupulat-

niej z wol reprezentacyi powiatowej, ni mianowany, i posiada

mniejsze penomocnictwa, a natomiast jest rozszerzony zakres dzia-

, alnoci wadzy autonomicznej. atwo zrozumie, e przy takiem

rozrónianiu stosunków w Poznaskiem i innych prowincyach

;
pastwa, nie zapomniano te o odrbnem zorganizowaniu po-

! licyi w Poznaskiem. Jak zaznaczylimy w odpowiednim roz-

:
dziale, dotyczcym tej dzielnicy, powiat dzieh si na kilka okrgów
policyjnych, które w Poznaskiem pozostaj pod wadz „komisa-

;
rzów obwodowych" (Districtscommissarius). S to zazwyczaj wy-

j

sueni oficerowie niszych stopni, urzdnicy, zaleni bezporednio

\ od landrata, a nie od autonomicznej wadzy powiatowej. We
' wszystkich innych prowincyach, a wic take w Prusach Zachod-
i nich i Wschodnich, miejsce komisarzów zajmuj urzdnicy, pod-

wadni sejmikowi i wydziaowi powiatowemu, zwani po polsku

I

„komisarzami" lub „amtowymi", po niemiecku „Amtmann". Ró-
^nica w ustroju administracyjnym W. Ks. Poznaskiego i obu pro-

1
wincyi pruskich polega wic gównie na tem, e w Poznaskiem

i prawa najniszych organizmów autonomicznych, powiatów i gmin

I wiejskich, których zaleno od najbhszej wadzy politycznej i po-

licyjnej jest oczywicie w praktyce bardzo wielka, ulegy znaczne-

mu ograniczeniu.

Myliby si jednak, ktoby przypuszcza, e ludno polska obu

prowincyi pruskich znajduje si, dziki szerszej autonomii, w lep-

szem pooeniu, ni poznaska. W rzeczywistoci jest nawet prze-

iciwnie. Szersza autonomia w tych dzielnicach wychodzi na nie-

korzy ywiou polskiego, bo uatwia wadzom i ludnoci niemiec-

kiej prac germanizacyjn. Sejmiki powiatowe skadaj si z trzech

^ównych grup reprezentantów, wybieranych przez trzy stany:
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miejski, ziemiaski i wiejski. Miasta w Prusach Wschodnich i Za-

chodnichs mniej lub wicej niemieckie, a wród ziemiastwa Niem-

cy posiadaj olbrzymi przewagi; polski jest tylko lud wiejski i ro-

botnicy. Skutek tego jest ten, e Polacy nawet w tych powiatach,

w których stanowi znaczn wikszo ludnoci, wybieraj tylko

jedn trzeci czonków sejmiku powiatowego, i wadza autonomi-

czna znajduje si w rkach niemieckich. Gdy wic w sejmikach

powiatowych poznaskich mona niekiedy przeprowadzi uchwa

Królewiec. Rybaki.

korzystn dla ludnoci polskiej lub oprze si skutecznie zarzdze-

niom germanizacyjnym przez odebranie penomocnictwa wydzia-

owi powiatowemu, jak si to stao np. w r. biecym (1903) w pow.

kociaskim, w Prusach wypadek taki nastpi wcale nie moe.

Tam tylko drog kompromisu mona czasami jeszcze osign
cokolwiek. Take w sejmie i wydziale prowincyonalnym po-

znaskim zasiada znaczna liczba Polaków, dziki przewadze re-

prezentatów polskich w niektórych sejmikach powiatowych. Sejmy

i wydziay prowincyonalne pruskie natomiast s zupenie niemiec-
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kie, i Polacy, o ile wogóle jeszcze dostaj si do sejmu zachodnio-

pruskiego, nie maj tam adnego wpywu.
Po za wykazanemi wyej rónicami, ustrój r.dministracyjno-

polityczny Prus Wschodnich i Zachodnich oraz Pomeranii nie róni

si od Poznaskiego. Kada prowincya dzieli si na obwody re-

gencyjne, kady obwód regencyjny na powiaty, skadajce si

z gmin wiejskich, dworskich i miejskich.

Prusy Wschodnie s podzielone na 2 obwody regencyjne: Kró-

lewiecki i Gbiski. Królewiecki, z siedzib wadz w Królewcu

(niem. Kónigsberg), gdzie równoczenie rezyduj wadze prowin-

cyonalne (prezes naczelny, wydzia prowincyonalny, starosta kra-

jowy) obejmuje zachodni cz prowincyi i poczony z ni mie-

rzej Kurosk powiat pónocny, kajpedzki. Obszar ogólny tego ob-

wodu regencyjnego wynosi 21,109 kilometrów kwadratowych. Ska-

da si on z 20 powiatów, które wyliczamy poniej, z wymienieniem

nazw polskich obok urzdowych niemieckich, o ile s uywane:
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Obszar regencyjny Gbiski ze stolic w Gbinie, obejmuje

15,873 kil. kwadratowe i stanowi wschodni cz prowincyi.

Skada si on z powiatów nastpujcych:

Nazwa polska
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Powiaty s oznaczone nazwami miast, w których urzduj
landraci i zbieraj si sejmiki powiatowe. Wyjtek stanowi tyl-

ko powiaty: Niederung i Olecko. ,,Niederung" oznacza nizin.

Jest to powiat, pooony midzy dolnym biegiem Niemna i zatok

Kurosk. Siedziba wadz znajduje si w miecie Heinrichswalde.

Powiat Olecki otrzyma sw nazw od miejscowoci Olecko, która

podupada zupenie i nie posiada ju praw miejskicti. Miastem po-

wiatowem jest obecnie Margrabowa.

Nas interesuje tylko poudniowa cz obu obwodów regen-

cyjnycti, zamieszkana przez ludno polsk. Cz t mona okre-

Wystru. Widok ogólny.

li ogólnikowo przez pocignicie linii przez Godapie i Wgobo-
rek ku granicy zaciodnio-pruskiej. Poniej tej linii mieszkaj Po-

lacy i stanowi w niektóryci powiatacli wikszo, w innyci przy-

najmniej znaczn cz ludnoci. Na pónoc od tej linii mieszkaj

Niemcy, a nad granic wschodni Litwini. Szczegóowe dane o roz-

mieszczeniu ludnoci polskiej podamy w odpowiednim rozdziale.

Pod wzgldem sdowym, prowincya wschodnio-pruska two-

rzy wasny okrg sdu nadziemiaskiego, z trybunaem w Królewcu.
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Do okrgu tego naley 8 sdów ziemiaskich, a mianowicie: w Ol-

sztynie, Bartenstein, Brunsberdze, Wystruciu, Królewcu, Eku,
Kajpedzie i Tyly. Sdy okrgowe znajduj si w kadem mie-

cie powiatowem. (Ogóln charakterystyk sdownictwa zamieci-

limy ju w opisie W. Ks. Poznaskiego, str. 140— 1).

Pod wzgldem wojskowym, Prusy Wschodnie nale do I-go

korpusu armii, skadajcego si z 2 dywizyi (1 i 2) piechoty, 1 bry-

gady konnicy i 1 brygady artyleryi polnej. Naczelne dowództwo
znajduje si w Królewcu. Wikszo wojsk obozuje w powiatach

granicznych, zwaszcza poludniowo-zachodnich. Z fortów najsil-

niejsze s: Królewiec i pooony w okolicy bardzo trudno dostp-

nej, Lec, naprzesmyku midzy jeziorami Lewenciskiem a odnog
poudniow jeziora Mamry. Wogóle jeziora i moczary odgry-

waj w obronie tego kraju rol bardzo powan.
Do parlamentu niemieckiego prowincya ta wysya ogóem 17

posów. Okrgi wyborcze s nastpujce: 1) Kajpeda—Szyo-

karczma; 2) Labiewo—Welawa; 3) Królewiec miasto; 4) Królewiec

wie—Rybaki; 5) Iawa— Heihgenbeil; 6) Brunsberg— Licbark;

7) Pr. Holland—Mohrungen; 8) Ostróda—Nidbork; 9) Olsztyn—

Reszel; 10) Rastenburg—Fryld; 11) Tyla—Niziny; i2)Ragneta

—

Pikaa; 13) Gbin—Wystru; 14) Stoupiany—Godapi—Darkej-

my; 15) Wgoborek—Lec; 16) Olecko—Ek—Jasbork; 17) Zdz-
bork— Szczytno. Z 17 tych okrgów, 16 reprezentuj Niem-

cy, jeden (Kajpeda—Szyokarczma) wybiera posa litewskiego.

Polacy, którzy, stosownie do swej liczby, powinniby posiada conaj-

mniej 3 posów, nie wybieraj dotd ani jednego. O wyborze po-

sów polskich z tej prowincyi do sejmu pruskiego, wobec schara-

kteryzowanych wyej stosunków narodowo-ekonomicznych, mowy
by nie moe, bo w tych wyborach system trzyklasowy zapewnia

wszdzie olbrzymi przewag zamonym stanom niemieckim.

Prusy Wschodnie posiadaj w pruskiej izbie poselskiej 32, a w pru-

skiej izbie panów 25 przedstawicieli. Wobec maego znaczenia

tych wyborów dla ludnoci polskiej, oszczdzimy sobie wyliczenia

okrgów wyborczych.

Prusy Zachodnie s podzielone równie na dwa obwody re-

gencyjne: Gdaski i Kwidzyski. Obwód regencyjny Gdaski, z sie-

dzib wadz w Gdasku, który jest równoczenie stolic prowin-
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cyonaln, obejmuje mniejsz pónocn czq prowincyi, pooon
po obu stronacti Wisy. Obszar ten, wynoszcy 7,953 Icilometry

kwadratowe, sl^ada si z 12 powiatów, l^tóre wymieniamy poni-

ej, z oznaczeniem nazw polsliici i niemiecliicti

:

Gdask. „Dwór Artusa* (Gieda).

Nazwa polska

1) Elblg miasto

2) „ wie
3) Malbork

niemiecka

Elbing Stadt

Elbing

Marienburg

obszar

13 kil. kw.

608 „ „

811 „ „

37
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Nazica polska niemieclca obszar

4) Gdask miasto Danzig Stadt 20 kil. kw.

5) Pow. gdaski nizinny DanzigerNiederung 478 „ „

6) „ „ wyszy
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Pod wzgldem wojskowym prowincya ta naley do 17 kor-

pusu armii, której gówna komenda urzduje w Gdasku. Doliny

Wisy strzee kilka potnych fortec: Toru, Grudzidz, Gdask.
Nadto port gdaski jest ubezpieczony silnemi fortyfikacyami w Wi-
soujciu (Weiciselmiinde). Zatoka Fryska, z portami w Elblgu
i Gdasku, jest obroniona fortec w Piawie (Pillau), na cyplu pou-
dniowym pówyspu Sambijskiego, który pod wzgldem administra-

cyjnym i wojskowym naley do Prus Wschodnici.
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misko-toruskim Polacy stanowi mniej wicej poow ludnoci,

ale skutkiem niedostatecznej organizacyi i urzdzania wyborów

w porze letnej, kiedy znaczna cz ludu polskiego przebywa na

zachodzie niemieckim, zwyciaj ^zazwyczaj Niemcy malek
wikszoci gosów. Reszta okrgów, a mianowicie: gdaski miej-

ski, gdaski wiejski, malborsko- elblski, czuctiowsko-zotowski

i waecki, jest opanowana zupenie przez Niemców. W pruskiej

izbie poselskiej Prusy Zachodnie s reprezentowane przez 22,

a w izbie panów przez 1 1 posów. Skutkiem plutokratycznego sy-

stemu wyborów i tendencyjnego podziau okrgów wyborczych,

Polacy posiadaj z 22 tylko 3 mandaty: z okrgu wejherowsko-kar-

tuskiego dw^, a z lubawskiego jeden.

Oddzielone od dawnych Prus Królewskich powiaty bytomski

i lborski, nale obecnie do prowincyi Pomeraskiej, która dzieli

si na 3 obwody regencyjne: Szczeciski, Stralsundzki i Koszaliski.

Miastem stoecznem prowincyi tej jest Szczecin nad Odr. Powiaty

lborski i bytomski tworz cz pónocno-wschodni obwodu re-

gencyjnego Koszaliskiego (po niem. Kóslin). Kady z nich jest po-

czony z powiatem czysto niemieckim: lborski ze supskim (Stolpe),

a bytowski ze sawskim (Schlawe), w okrg wyborczy do parla-

mentu. W kadym z tych okrgów Polacy stanowi tylko drobny

uamek ogólnej liczby wyborów. Dodamy, e do prowincyi Po-

meraskiej, obwodu regenc. Koszaliskiego, naley take b. staro-

stwo Drahimskie, obecnie powiat (nazwa niemiecka Dramburg), od-

dane Brandenburczykom w zastaw w r. 1657, za sum 120,000

talaróWj^a nie wykupione i zniemczone obecnie zupenie. Przy ostat-

nim spisie powszechnym, w r. 1900, naliczono tam na ogóln liczb

35,863 mieszkaców tylko 80 Polaków,

=^
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TOPOGRAFIA.

opisie W. Ks. Poznaskiego rozpoczlimy rozdzia topogra-

ficzny ogóln charakterystyk zewntrznego wygldu kraju. Pas

nadbatycki jest pod wzgldem fizyczno-geograficznym nie mniej

. jednolity od W. Ksistwa, ale mimo to posiada powierzchni tak

urozmaicon, a nadto pojedyncze jego czci przechodziy tak od-

mienne koleje, i lady odmiennych kultur tak plcz si ze sob, e
niepodobna wyszuka wybitnych rysów, któreby byy waciwe

t^rf^^fi^.^^^^.^^^lsyaC-E^-

Nad jeziorem eba.

caemu temu obszarowi. Tej nucej jednostajnoci, któr odzna-
cza si nizina Warty i Noteci, w pasie nadbatyckim niema. Co
kilka, kilkanacie mil, krajobraz zmienia si zupenie; jaskrawe prze-

Mciwiestwa le czsto tu obok siebie. Rozlege urodzajne rów-
niny, poprzecinane pasmami agodnych pagórków, przypominajce
Poznaskie dugiemi sznurami i malowniczemi grupami topoli, cig-
n si obok jaowych piasków, poronitych rzadkim owsem i li-

chem ytem; ze stromych wzgórz, wyszczerbionych i porysowa-
: inych ulewami, spogldamy w urocze doliny, wiecce bujn ziele-

;ni k, schodzimy w nieprzejrzane wrzosowiska, poronite k-
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parni karowatej soniny, w torfowiska i grzzkie moczary; mijamy

olbrzymie, niemal dziewicze lasy sosnowe, bukowe, dbowe, plan-

tacye drzew owocowych na milowych przestrzeniach, nicdajce

si ogarn okiem równe jak stó niziny, poprzerzynane potnemi
tamami, pokryte szachownic pól i smugami k, gubicych sie hen

na szarym widnokrgu, majestatyczne rzeki, toczce spokojnie ogro-

my wód do Batyku, i rcze strumyki, spadajce w gboko wy-

obionych oyskach w umiechnite doliny; spotykamy po dro-

dze szare typowe zagrody polskie, murowane schludne wioski nie-

mieckie, chaty drewniane kolonistów nadwilaskich, dumne zam-

Hela.

ki krzyackie, romantyczne ruiny olbrzymich warowni z 131 14

wieku, smuke gotyki, ponure witynie romaskie, ozdobne ba-

roki z 16 i 17 wieku, cae miasta, jakby zakrzepnite, zasuchane

w dawno minion przeszo. Nie jest to kraj pikny w pospoli-

tem znaczeniu tego sowa, ale bardzo ciekawy i godny zwiedzenia,

a Polakom z innych okolic prawie wcale nieznany, jakkolwiek

setki i tysice ich mijaj go rocznie, dc do letnisk kpielowych

nad Batykiem, do Kranzu, Copot i t. d.

Rozpoczniemy swoj wdrówk po tym kraju od strony za-

chodniej, od nalecych do prowincyi Pomeraskiej powiatów by-
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towskiego i lborskiego. Jest to bodaj najniegocinniejsza cz
pasa wybrzenego. Od morza, a hen ku poudniowi, cign si

szczere, nieurodzajne i w czci nieuprawiane piaski, wród któ-

rych s rozsiane rzadko mae wiosczyny i niewielkie miasta.

Nad morzem piaski te niewiele wystaj ponad poziom wód Ba-

tyku, i tworz lekko sfadowan równin, otaczajc olbrzymie je-

ziora, a raczej zatoki, wypenione wod sodn, a na brzegach na

milowych przestrzeniach zaronite torfem. Z jezior tych naj-

wiksze jest jezioro eba, nad którego brzegami utrzymay si do

tej pory resztki „wytpionego szczepu" „Sowiców". S to wa-

Oliwa. Widok ogólny.

ciwie Kaszubi, sami te najczciej tak si nazywaj, a róni si
od innych gównie tem, e protestantami. To te jest najwaniej-

szy powód, dla którego Niemcy odróniaj ich od Kaszubów kato-

lickich, mieszkajcych bUej granicy zachodnio-pruskiej iw Prusach

Zachodnich. W jzyku, o ile go zdoano zbada, niema prawie

adnej rónicy. Siedziby tych Kaszubów protestanckich znajduj
si poza granic powiatu lborskiego. W lborskim i bytowskim
mieszkaj tylko Kaszubi katolicy, w liczbie okoo 10,000. Ogromna
ich wikszo nie posiada adnej wiadomoci narodowej. Trud-
ni si oni rolnictwem, a nad morzem take ryboówstwem. W po-
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wiecie lborskim znajduj si 2 miasta: powiatowe LcJjoi^h (Lau-

enburg; z 10,436 mieszkacami, i eha, w pobliu jeziora teje na-

zwy, z 1,966 mieszkacami. W obu miastach ludno kaszubska

stanowi tylko drobny uamek mieszkaców. Take stolica powiatu

bytowskiego, Bytów, jest prawie czysto niemiecka. W r. 1900 nali-

czono w tem miecie 6,487 mieszkaców.
Z powiatem lborskim graniczy na zachodzie pucki, nalecy

ju do Prus Zachodnich. Posiada on ludno przewanie polsk

Gdask. Wntrze „Dworu Artusa".

(kaszubsk), yjc z rolnictwa i lyboówstwa. Gleba jest tam co-

kolwiek lepsza, ni w Pomeranii, miejscami nawet bardzo uro-

dzajna. Jedynem miastem powiatu jest Tucl<: (Putzig) z 9,092 mie-

szkacami. Do powiatu tego naley cz pówyspu Hel, sigajce-

go w Zatok Gdask. Jest to waciwie „mierzeja", usypana przez

fale z piasków morskich. Znajduje si na niej kilka osad, z któ-

rych najwiksz jest Hela, na poudniowym kocu mierzei, naprze-

ciw Gdaska. Z innych wymienimy czsto odwiedzane przez tu-
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'

rystów Jastarnie (niem. Heisternest) Gdask i Puck. Hela i Ja-

starnia Gdaska nale do powiatu Gdaskiego miejskiego. Lud-

no mierzei jest polska (nie kaszubska); tylko Hela posiada lud-

no niemieck. Zaoona przez Gdaszczan i pierwotnie czysto

protestancka i niemiecka Jastarnia Gdaska spolszczya si z bie-

giem czasów zupenie. Mieszkacy pówyspu trudni si wycz-
nie ryboówstwem. Ziemia jest niezdatna do uprawy. W znacz-

nej czci zalesiona, gdzieindziej poronita rzadk i cliud traw,

suy ona tylko za pastwisko dla nielicznych krów i owiec lictiego

gatunku. Zatoka, odcita mierzej od Batyku, nosi nazw Zatoki

Puckiej. Ludno miejscowa polska zwie j „Maem morzem",

Niemcy „Putziger Wiek".

Powiat Pucki posiada powierzchni do równ, wznoszc
si nie wysoko, przecitnie niespena loo metrów, nad poziom mo-

rza, do którego na wschodzie spada brzegami stromemi, na pó-

nocy bardzo agodnie. Wzgórz wikszych w tym powiecie nie-

ma. Im dalej jednak posuwamy si na poudnie, tem wicej krajo-

braz nabiera charakteru górzystego. Strome, piasczyste pagórki

wyrastaj z paskowzgórza, zamykajc midzy sob pikne doliny

i liczne stawy oraz rednie jeziora, a w powiecie Kartuskim do-

sigamy najwyszych szczytów wyyny, spotykamy liczny krajo-

braz górski, urozmaicony rozlegemi jeziorami,—miniaturow

„Szwajcary Kaszubsk". Wzgórza te, w znacznej czci pokryte

lasami sosnowemi, wypeniaj trzy powiaty pónocno-zachodnie

Prus Zachodnich: stykajcy si bezporednio z Puckim—Wejhe-

rowski, Kartuski i Kocierski. Znajduj si tam ródowiska
wszystkich rzek, spywajcych do Batyku, a do Supny, oraz do

dolnej Wisy. Powstaj tam: Supna, Lupowa, eba, Reda, Ra-

dunia, Motawa, Wierzyca i Czarnawoda. Cay tan obszar ma-

lowniczy, ale mao urodzajny, jest zaludniony przez Kaszubów,

wród których Niemcy ton prawie zupenie. Wioski s schludne,

niewielkie, rzadko rozsiane, miasta nieliczne, mae, z ludnoci sil-

nie mieszan. W powiecie Wejherows'ki7n jedynem miastem jest

pooone w piknej okolicy, nad malek rzeczk Red, Wejhero-

100 (Neustadt W. Pr.), z przelicznemi parkami, z kocioem Refor-

matów z wieku XVII i wielk Kalwary. W r. 1900 naliczono

tam 6,719 mieszkaców. Daleko mniejsza jest stolica powiatu

38



— 298 —
Kartuskiego, Kartuzy, z 2,652 mieszkacami. Za to miecina ta od-

znacza si przepysznem pooeniem w uroczej dolinie, otoczonej

wiecem wyyn, poronitych lasem dbowym i bukowym. Bya
to niegdy osada Kartuzów, którzy osiedlili sie tu pod koniec wie-

ku XIV. Z zabudowa klasztornych utrzyma si do tej pory

tylko koció, wspaniay z zewntrz, ale nie posiadajcy adnych
pamitek historycznych. Olbrzymie dobra skonfiskowa rzd pru-

ski. Powiat Kociersiei posiada dwa miasteczka: Kocierzyn

(Berent) i Schóneolc. W pierwszem naliczono w r. 1900—5,468,

w drugiem 3,086 mieszkaców. W poowie drogi midzy Kocie-

rzyn a Kartuzami ley najwyszy szczyt pojezierza Baltyckie-

Mosty na Wile w Tczewie. (Po lewej stronie stary, po prawej nowy).

go na tcrytoryum pruskiem, Wieyca (Turmberg), wznoszca si

331 metrów nad poziom morza.

Z powiatem Kocierskim graniczy na wschodzie Starogardzli.

pooony po obu brzegach Wierzycy. Posiada on powierzchnie

znacznie mniej górzyst, gleb ma lepsz od wymienionych wyci

powiatów; od strony potudniowo-zachodniej jednak wkracza ul

wrzosowiska i lasy puszczy tucholskiej. Ludno jest przewanit

polska. Powiat ten posiada jedno miasto: Starogard (Preussisch

Stargard) z 9,690 mieszkacami. I tu, jak we wszystkich innych

wymienionych wyej miastach, stany posiadajce s niemieckie

a wród Polaków przewaaj robotnicy. Jeeli posuniemy si jesz

cze dalej ku wschodowi, to spotkamy si w nastpnym powiecie

._M i
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\\Tczewskim, z Wis. Wchodzimy tu ju w kraj w znacznej czq-

.ci, bo w 75? zniemczony, co zwaszcza jest widoczne w pobliu

iWisy. Przewag w caym powiecie zapewnia Niemcom miasto

i Tcze^ (Dirsciau), prawie czysto niemieci^ie, z 12,800 micszl^a-

,cami. Jest to najwaniejszy wze Icoejowy w Prusach Zachod-

nich. Najwij-sz osobliwoci miasta, które zreszt posiada jesz-

cze kilka gmachów z czasów pomorskich i krzyackich, midzy in-

nemi wielki koció z 1226 r., s dwa olbrzymie mosty na Wile,

najwiksze we wschodniej poowie cesarstwa niemieckiego. Du-
go ich wynosi 784 metry. Na granicy powiatów Starogardzkiego

Klasztor w Oliwie. Eefektarz letni.

I

i Tczewskiego ley nad rzek Wierzyc 'Pelplm, stara osada Cyster-

isów, osiedlonych tam przez ksicia pomorskiego Mestwina II w r.

,1274. Posiada ona wspania, olbrzymi katedr (286 stóp du-
goci, 83 szerokoci i tyle wysokoci) w stylu gotyckim, z licznemi

pamitkami historycznemi. Klasztor Cystersów zamknito rów-
noczenie z kartuskim, w r. 1823. Od r. 1821 wioska ta, Hczca
3,158 mieszkaców, jest stohc dyecezyi chemiskiej, z któr
w tyme roku poczono dawny archidyakonat pomorski.

W powiecie Tczewskim wkraczamy w wielk nizin, która

rozszerza si po obu stronach Wisy, od przyldka Mtowskiego
do morza. Krajobraz zmienia si zupenie. Nizina ta jest pocho-
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dzenia nowszego, ni otaczajce j wzgórza, posiada charakter

aluwialny (napywowy), skada si z muu, naniesionego w cigu

lat tysicy przez Wis, na skraju pónocnym za z piasków, wy-
mielonyci przez fale Batyku. Gówne rami Wisy rozdziela t
nizin na dwie nierówne czci: Przez wsciodni, daleko wik-
sz, przepywa Nogat, przez zaciodni, mniejsz, dopyw Wisy
Motawa. Dolina Motawy naley sw czci poudniow do

powiatu Tczewskiego; pónocna tworzy powiat Gdaski nizinny

(Danziger Niederung). Jest to obszar, jak wogóle ta caa nizina

(z wyjtkiem piasczystyci wybrzey morskicti), bardzo urodzajny,

ale mokry, naraony skutkiem swego niskiego pooenia na czste

wylewy. Ludno jest prawie czysto niemiecka. S to kolonici

z rónycti stron niemieckici, osiedleni w czci ju przez Krzya-
ków, w czci te przez rzd pruski. Miast w powiecie gdaskim
nizinnym niema. Wadze powiatowe urzduj w Gdasku. Ni-

zina Motawy siga swym wylotem zaciodnim do powiatu Gdari-

skiego wyynnego (Danziger Hólie), stanowi jednak tylko ma jego

cz. Wikszo tego powiatu, jak wskazuje jego nazwa, ma ctia-

rakter pagórkowaty, naley do obszaru diluwialnego. Na wyy-
naci tycti, przez które przedziera si Radunia, spieszc do Mota-
wy, spotykamy znowu Polaków, Kaszubów. Stanowi oni jed-

nak tylko ma cz ludnoci powiatu. Wielkie miasto, obecnie

prawie czysto niemieckie, Gdask, oddziaywa na stosunki naro-

dowe swego otoczenia. I ten powiat nie posiada adnego miasta,

natomiast dwie wielkie osady, z któryci jedna jest bardzo bogata

we wspomnienia liistoryczne, druga bardzo uczszczanem letni-

skiem kpielowem. Oliwa, pamitna zawarciem pokoju, w któryrri

Prusy Ksice wyzwoliy si ostatecznie z pod zwierzcinictwa

polskiego (w r. 1660), posiada wspaniay klasztor Cystersów, spro-

wadzonycli w r. 1 178 przez ksicia pomorskiego Sambora. W kla-

sztorze tym toczyy si w r. 1660 ukady pokojowe midzy peno-
mocnikami polskimi, szwedzkimi i pruskimi, przy udziale austryac-

kicti i francuskici. Liczne napisy, zaciowane dotd, s jeszcze

^
pamitk tego iistorycznego wypadku. Obok klasztoru znajduje

si wspaniay koció, z portretami ksit pomorskici i Stefana

Batorego, który zmusi Gdaszczan w r. 1577 do wypacenia za-

konowi znacznej sumy za spalenie starej wityni. Obecnie Oliwa
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jest osad czysto niemieck. Liczya w r. 1900—5,656 mieszka-

ców. W odlegoci jednej miii od Oliwy, ley nad brzegiem mo-

rza na stoku wzgórz, które tam sigaj do samego Batyku, miejsce

kpielowe Copoti/, odwiedzane rocznie przez liczne tysice kura-

cy uszów. I ta osada posiada ludno przewanie niemieck. Na-

tomiast ju jej najblisza okolica jest zamieszkana przez Kaszubów.

Pamitek iistorycznycti ani godnycli uwagi gmactiów ta osada nie

posiada. W r. 1900 naliczono tam 9,283 mieszkaców. Tu pod

Gdask. „Dugi Rynek".

Copotami, nad morzem, na drodze do Oliwy, ley wioska Karli-

howo, ulubiona rezydencya letnia Jana Sobieskiego i Maryi Kazi-

miery, a odwiedzana take czsto ju przedtem przez Wazów.
Pamitki adne z bytnoci królów w tej miejscowoci nie utrzy-

may si. Pozostao tylko samo wspomnienie.

Pomidzy granic powiatów Gdaskiego wyynnego i nizin-

nego, tam, gdzie Motawa, przyjwszy Raduni, wpada do Wisy,

ley w odlegoci 2 mil od morza stolica prowincyi, niegdy wolne
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miasto, za czasów Rzeczypospolitej gówny port polski, jeszcze

dawniej stolica ksit pomorskich, Gdask. Zajte ju w poczt-

kach wieku XIV przez Krzyaków, zwizane stosunkami handlo-

wymi z Hansa niemieck, sprotestantyzowane bardzo wczenie,

miasto to nie miao waciwie nigdy charakteru polskiego. Od cza-

sów krzyackich rzdzio w nim bogate kupiectwo niemieckie, które

póniej, strzegc zazdronie praw odrbnych miasta, stawiao cz-
sto energiczny opór wadzom polskim. ywio polski by tam je-

dnak dawniej bardzo silny, pod wzgldem liczebnym niewtpliwie

silniejszy od niemieckiego, co i dzi jeszcze mona zauway po
setkach szyldów kupieckich z nazwiskami, zdradzajcemi, mimo
wykrtnej pisowni niemieckiej, bardzo wyranie swoje pochodze-

nie polskie. Osób z nazwiskami polskiemi s w Gdasku jeszcze

dziesitki tysicy, ale przyznajcych si do narodowoci polskiej

niewiele ponad trzy tystice, na ogóln liczb 140,539 mieszkaców.

Pod wzgldem swego wygldu zewntrznego, Gdask jest je-

dnem z najoryginalniejszych i najwicej zajmujcych miast w pó-
nocnej poowie Europy. Niemcy, którzy maj szczególne upodo-

banie do nazw bombastycznych, nazywaj to miasto „Wenecy
pónocy". Nazwa ta nie odpowiada jednak wcale charakterowi

miasta. Nie przypomina ono Wenecyi ani obfitoci ulic wod-
nych, ani te sw architektur. Jest to miasto ldowe, otoczone

tylko podwojn bardzo szerok fos forteczn i przecite dwoma ra-

mionami Motawy oraz niewielk liczb kanaów. Ulice nadrzeczne

maj charakter wybitnie pónocny, zwaszcza najsawniejsza z nich,

t. zw. „Dugi Most" (Lange Briicke), cignca si nad lewym brze-

giem zachodniego ramienia Motawy. Takie ulice spotykamy

tylko w miastach portowych nadbatyckich, w Lubece, lub Kró-

lewcu. S to bardzo wzkie bulwarki nad rzek, a charakter na-

daje im oczywicie architektura domów. Jest to za architektura

wcale nie wenecka, ani wogóle nie woska, lecz przewanie gotyk

z odcieniem, waciwym obszarowi baltycko-nadwilaskiemu. Tem
te Gdask róni si zasadniczo od podobnej na pierwszy rzut oka

Lubeki i innych miast portowych nad zachodni czci wybrzea
batyckiego. Ten gotyk baltycko-nadwilaski spotykamy w poje-

dynczych okazach w caem dorzeczu Wisy, a zwaszcza w obu

prowincyach pruskich. Gdask róni si od innych miast tego
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obszaru tern, e jest pod wzgldem architektonicznym prawie zu-

penie jednolity. Tam dom przy domu posiada ten sam charakter,

s cae ulice, w których niema ani jednego gmachu w stylu od-

miennym, nawet domy nowe, zbudowane w wieku XIX i w latach

Gdask. Ratusz.

ostatnich, s zastosowane pod wzgldem architektonicznym do

starych budowli. Gmachy w stylu nowoczesnym monaby poli-

czy niemal na palcach. Ogromna wikszo domów starych,

a jest to mniej wicej poowa wszystkich, pochodzi z wieku XVI,



XVII i XVIII. Jeszcze starsze s nieliczne. Wikszo tych buJo-

wli pochodzi wic z czasów powszechnego panowania stylu odro-

dzenia i baroka. a okoliczno ta oddziaaa bardzo silnie na ich

architektur. Gotyk uwydatnia si gównie w wygldzie ogólnym,

w charakterystycznem parciu wzwy i zamiowaniu do form spi-

czastych; w szczegóach ornamentacyi,konstrukcyi wieyczek i t. d.

przewaaj motywy renesansowe i barokowe. Monaby krótko

Gdask. Arsena.

scharakteryzowa architektur Gdaska w taki sposób, e jest to

idea gotyku, wtoczona w formy renesansu i baroka.

Wyhczenie pamitek historycznych tego miasta zaprowadzi-

oby nas za daleko. Prawie kady z tych starych domów patry-

cyatu gdaskiego posiada sw wasn history, by wiadkiem
wanych lub pamitnych wypadków dziejowych, a to samo od-

nosi si w wyszym jeszcze stopniu do licznych gmachów publi-

cznych. Zadowolimy si wic wymienieniem tylko najwybitniej-

szych, najsawniejszych i najstarszych. Z kocioów zasuguj na
szczególn wzmiank: olbrzymi koció gotycki P. Maryi, obecnie

39
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protestancki, wspaniay gotyk z niedokoczon wie, z przepysz-

nie sklepion naw gówn, licznemi pamitkami iistorycznemi

i arcydzieami sztuki, z którycli najwicej znany jest tryptyk, wyo-

braajcy sd ostateczny, dzieo Memlinga, z poowy wieku XV.

Budow tego kocioa rozpocz w. mistrz krzyacki, Ludwik Kó-

nig von Waitz na miejscu kaplicy, zbudowanej przez ksit po-

morskici, w r. 1343. Ukoczono j w r. 1502. Starszy znacznie,

i prawdopodobnie najstarszy z wszystkicli gmacliów gdaskici,

jest koció S-tej Katarzyny, obecnie równie protestancki, wysta-

wiony podobno przez ksicia Sambora w r. 1186. Z niewiele pó-
niejszycti czasów, bo z r. 1227, pochodz szczyt i omioktna wiea
najwikszego i najpikniejszego z kocioów katolickich pod we-

zwaniem -tego Mikoaja. Gówny gmach kocioa jest znacznie

póniejszy. Do najstarszych kocioów naley te katolicki pod

wezwaniem -tego Wojciecha, na przedmieciu teje nazwy, po-

chodzcy z wieku XIII. Z gmachów wieckich publicznych wy-

mienimy wspaniay ratusz gotycki z r. 131 1, z wysmuk, wysok
wie renesansow, dobudowan w r. 1560. W pobliu, na teje

ulicy, zwanej „Dugim Rynkiem", znajduje si najklasyczniejszy

gotyk gdaski, t. zw. „Dwór Ai^tusa'-^ (Artushof), niegdy miejsce

zebra patrycyatu gdaskiego, obecnie gieda (ryc. str. 289). Gmach

ten skada si z jednej wielkiej, bardzo wysokiej sali, z przepysz-

nem sklepieniem, spoczywajcem na 4 wysmukych kolumnach

granitowych. Zbudowano go w pocztkach wieku XVL Wreszcie

wspomnimy o piknych staroytnych bramach miejskich, z których

najokazalsza, zwana „Wysok", ulega niestety w czci przebu-

dowaniu, o odwiecznej windzie nadMotaw, zbrojowni barokowej

z r. 1605 i staroytnym olbrzymim mynie nad Raduni, pocho-

dzcym z r. 1349.

Gdask ley na ostatnim skraju pónocnym niziny nadwila-
skiej. Tu za nim rozpoczyna si milowy pas piasków, który to-

warzyszy brzegom morskim. Za port morski suy miastu maa
osada przy samem ujciu martwego ramienia Wisy gdaskiej:'

Nowi/ Tort (Neufahrwasser) z wielk latarni morsk na kocu
szerokiej tamy kamiennej, sigajcej daleko w morze. Jest to osa-

da stosunkowo nowa, zaoona w pocztkach wieku XVII. Po stra-
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nie wschodniej portu znajduje si maa, ale wana forteca Wtslo-

ujcie (Weichselmtinde), znana z dziejów jako wizienie polityczne.

Pozostaje nam jeszcze wschodniacz niziny nadwilaskiej,

przernita Nogatem. Skada si ona z dwóch powiatów: Malhor-

skiego i Elhls'kiego. Oba maj ludno czysto niemieck, osiedlon

tam przez Krzyaków, którym Malhorlc (Marienburg) suy przez

dugie lata za stolic. O wietnej przeszoci historycznej tego

miasteczka, liczcego obecnie niespena 11,000 mieszkaców.

Gdask. Staroytna winda.

wiadczy jeszcze zamek wielkich mistrzów, pooony nad Noga-
tem, odnowiony w czci przez rzd pruski. Jest to najwspanial-

szy z zabytków architektonicznych w dorzeczu Wisy, i jeden z naj-

wspanialszych na obszarze dzisiejszego cesarstwa niemieckiego.

Za czasów ksit pomorskich znajdowaa si na tem miejscu silna

twierdza Sambor, po której zburzeniu Krzyacy zbudowali tam
trzy forty i zaoyli miasto (w r. 1274). Z tych czasów pochodzi

najstarsza cz zamku, zwana „zamkiem górnym" (Oberschloss).

iZamek gówny, wspanialszy, zbudowano w r. 1309, po przeniesie-
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niu stolicy krzyackiej do tej miejscowoci. Nadto istnia tu nad

Nogatem jeszcze zamek trzeci z charakterem czysto fortecznym,

który rozebrano za czasów polskich. W b. rezydencyi Krzyaków
urzdowa po r. 1466 wojewoda malborski i od tego czasu, a do

zajcia ziemi pruskiej przez Prusaków, utrzymywano zamek w da-

wnej postaci. Rzd Fryderyka II i jego nastpców obchodzi si
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zachowano jednak przytem zupenie pierwotnego charakteru bu-

dowy, lecz zeszpecono j nieodpowiedniemi ornamentami i mala-

turami. Pod koniec wieku XIX przystpiono te do odnowienia

kocioa i zamku górnego. Potrwa jednak zapewne jeszcze dugo,

zanim roboty bd ukoczone. Zamek maiborski odznacza si

zarówno ogromem swych rozmiarów, jak artystycznem wykocze-
niem w najdrobniejszych szczegóach. Jest to gotyk z cegy,

z przepysznemi sklepieniami, opartemi na niewielu, niekiedy tylko

na jednej wysmukej kolumnie granitowej, lekkiemi arkadami i fili-

granow ornamentacy w kamieniu, na zewntrz ogromny, po-

nury, grony, wewntrz zadziwiajcy miaoci i lekkoci archi-

tektury, ogromem wiata, przepychem caego urzdzenia. Z wiel-

k sal w. mistrza (des Meisters grosser Remter), lub jadaln (Con-

wentsremter) zamku malborskiego, ani sawna sala ratuszowa

w Gdasku ze sklepieniem, wyrastajcem z jednego filaru, ani nie

mniej sawna sala „Dworu Artusa" mierzy sie nie moe, i nie

wiele znalazoby sie wogóle w architekturze gotyckiej gmachów,

któreby pod wzgldem lekkoci struktury dorównyway b. rezy-

dencyi mistrzów krzyackich. Dotyczy to jednak tylko zamku no-

wego, a mianowicie jego górnego pietra. Zamek stary (Ober-

schloss) i dolna cz nowego uderzaj tylko ogromem rozmiarów,

maj ten sam charakter ponury i wygld ciki, jak posta ze-

wntrzna tej budowy. Rónica tómaczy si tem, e czci te s
znacznie starsze od pitra górnego gównej rezydencyi, które zbu-

dowano w epoce najwikszego rozkwitu zakonu.

Miasto Malbork, pooone u stóp zamku, posiada tylko dwa
gmachy z czasów krzyackich, wielki koció katolicki w stylu go-

tyckim i taki ratusz z wieku XIV. Reszta spona w r. 1410 pod-

czas oblenia zamku. Miasteczko to, liczce 10,732 mieszkaców,
ma obecnie charakter nowoczesny. Pamitk przeszoci jest tylko,

oprócz ciasnych uliczek w starej dzielnicy, szczególny sposób bu-

dowy domów na ulicy gównej, t. zw. Rynku. (Rynków waci-
wych miasta pónocno-niemieckie nie maj). Wszystkie te do-

my posiadaj na parterze 12 stóp szerokie wystawki (Yorlauben),

otwarte z 3 stron, na filarach, na których opieraj si górne pitra.

Wystawki te, czc si ze sob bezporednio, tworz po obu stro-

nach ulicy obszerne kryte ganki, na których koncentruje si cay
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ruch handlowy. Pozatem styl domów na rynku malborskim jest

pospolity, nowoczesny.

Z powiatem malborskim graniczy na wschodzie Elblskie po-

oony nad ujciem Nogatu do zatoki Kryskiej. Wkracza on sw
czci zachodni w urodzajn nizin nadwilask. Cz wschod-

nia natomiast jest górzysta i odznacza si bardzo piknemi wido-

kami; posiada za to gleb mniej urodzajn. Jedynem miastem po-

wiatowem jest Elblg (Elbing) nad rzeczk teje nazwy, poczon
z Nogatem i zatok licznemi kanaami. Jest to miasto, tak samo
jak cay powiat, czysto niemieckie, fabryczne i handlowe. Port

Novry Port. Okrty wojenne w porcie.

elblski utraci w czasach ostatnich swoje dawne znaczenie z po-

wodu zapeniania si zatoki muem wilanym i piaskiem morskim,

naniesionym przez wiatr z mierzei Kryskiej. W r. 1900 naliczono

w Elblgu 52,510 mieszkaców. Z innych miejscowoci wymie-

nimy Tolkemicko (Tolkemit) na stoku wzgórz, spadajcych stromo

do zatoki.

Wymienione dotd powiaty tworz okrg regencyjny Gdaski.

Okrg Kwidzyski jest rozoony po obu stronach Wisy, od To-

runia a do przyldka Mtowskiego, i obejmuje oprócz reszty daw-

nych ziem pomorskich po lewej stronie Wisy, powiat Waecki,

który zalicza si niegdy do województwa Poznaskiego, rdze*
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nie polskie ziemie Chemisk i Michaowsk i Lubawsk, oraz

dorzecze Liwny.

Obszar po lewej stronie Wisy ma charakter waciwy Poje-

zierzu Pomorskiemu. Jest to paskowzgórze, poprzerywane miej-

scami pasmami niskich pagórków, obfite w wody, z gleb piasczy-

st, mniej lub wicej nieurodzajn, pokryte w znacznej czci la-

sem. Ludno wiejska jest kaszubska: w miastach przewaaj
Niemcy. Trzy powiaty wschodnie: Waecki, Zotowski i Czlu-

chowski, s zniemczone w wikszej poowie. Powiat Waecli,

wcinity midzy W. Ks. Poznaskie, Brandenburgi i Pomerani,
posiada 5 miast: stoeczne Wacz (DeutschKrone) z 7,982, Sopano-
wo (Schloppe) z 2,247, Tuczno (Tiitz) z 2,112, Fryld (Markisch

Friedland) z 2,233 i Jastroicie z 5,416 mieszkacami. Powiat 7Jo-

oioshi, oddzielony od Waeckiego dopywem Noteci, Gd, jest

równie bogaty w mae mieciny. 7Jotuiv (Fiatów) posiada 4,023,

Kraje?ilca 3,411, Kamie 1,522, Spolno (Zempelburg) 3,472, Wic-
l)orl{; 2,148 mieszkaców. Powiat ten oddziela dopyw Gdy, Do-

brzynka, od Czucliowskiego, z miastami Czucliow (Schlochau)

z 3,306, Landelc z 886, Fryld (Preuss. Friedland) z 3,758, Balden-

liurg z 2,451 iHamersztijn z 3,083 mieszkacami. Powiat Czuchow-
ski graniczy na pónocnym wschodzie z puszcz, zajmujc rodek
Prus Zachodnich po lewej stronie Wisy, t. zw. Z^^^i-^w^' Tucliolslcie^ni.

Puszcza ta, cignca si wzdu wartkiej Brdy i Czarnejwody, a
niemal do ich ujcia, obejmuje ogóem 35 mil kwadratowych, z któ-

rych 23 pokrywa gsty las sosnowy. Tylko miejscami, zwaszcza na

wzgórzach nadrzecznych, mona spotka dby, buki i wierki; w po-

bliu Miechowa nad torem kolejowym, midzy Tuchol a Laskowi-

cami, utrzyma si te niewielki lasek cisowy, wielka osobliwo na

ziemiach pruskich. Midzy temi lasami cign si, zazwyczaj

wzdu rzek i jezior, wzkie smugi roli uprawnej, bardzo niewdzi-

cznej, bo skadajcej si w czci z lotnego piasku, i k, zra-

szanych po czci sztucznie. Lud, zamieszkujcy te lasy, jest pol-

ski (kaszubski). Zajmuj one cay powiat Tucholski i cz powia-

tów Chojnickiego, wieckiego, Starogardzkiego i Kocierskiego.

Postpujc z Brd, która powstaje na granicy Pomeranii i powiatu

Czuchowskiego, i krtym biegiem, zabierajc liczne jeziora, prze-
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pywa cay ten powiat, dostajemy si do powiatu Chojniclciego.

Cz jego pónocna naley do puszczy tuciolskiej, mniejsza, pou-

dniowa, jest piasczyst nag równin. Na skraju lasów ley mia-

sto powiatowe Chojnice (Konitz) z ludnoci przewanie niemieck,

niegdy twierdza pomorska, póniej bardzo warowny gród krzy-

acki, znany z wojen w wieku XV, obecnie miasto handlowe

z 10,704 mieszkaca-

mi. Drugie miastecz-

ko powiatu Czerslc, po-

oone u pónocnego

skraju puszczy, liczyo

w r. 1900-ym 5,370

mieszkaców. Powiat

Tucholslci posiada tyl-

ko jedno miasto: Tu-

cliol (Tuchel), poo-

one w pobliu Brdy.

W r. 1900 naliczono

tam 3,048 mieszka-

ców. W powiecie Tu-

cholskim opuszczamy

Brd, która tu, wydo-

bywszy si z lasów,

przechodzi do W. Ks.

Poznaskiego. Powiat

nastpny, Swwcli,

ostatni po lewej stro-

nie Wisy, ley po obu

stronach Czarnejwo-

dy i, jak ju zazna-

czono, naley sw czci pónocno-wschodni do puszczy tuchol-

skiej. Cz zachodnia posiada gleb cokolwiek lepsz, miejscami

nawet, nad Wis, bardzo urodzajn. Tu te spotykamy znowu

w wikszej liczbie Niemców. Z miast, powiatowe. wiecie

(Schwetz), z szcztkami zamku i wie z czasów pomorskich, nad

ujciem Czarnejwody do Wisy, posiada 7,020, iSfoiue (Neuenburg)

nad Wis 5,008 mieszkaców.

Zamek krzyacki w Malborku. „Meisters Sommerreniter.
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Obszar po prawej stronie Wisy ma charakter zupenie od-

mienny. Na pónocy, w powiatacti Sztumsiiim, Kwidzyskim i Su-

skim, znajdujemy kraj do równy, z gleb rednio urodzajn,

obfity w jeziora i mae strumyki, na poudniu, w powiataci: Cie-

miskim, Toruskim, Wbrzeskim i Brodnickim, kraj z powierzch-

ni silnie sfadowan, i gleb, jak na Prusy Zachodnie, bardzo uro-

dzajn. Obszar ten, zamknity midzy podwójnem kolanem Wi-

sy a Drwc i Os, stanowi pod wzgldem fizyczno-geograficznym

cao jednolit, zwart grup wzgórz, odcit gbokiemi dolina-

mi od swego otoczenia, i nosi niegdy nazw YJemi Chemiskiej

.

Jest to ziemia rdzennie polska, dzi prawie do poowy zniemczona.

Bya ona pierwszym punktem oparcia dla Krzyaków, sprowadzo-

nych przez Konrada mazowieckiego, którzy w Chemnie zaoyli
pierwotnie swoj stolic. Miasto to, obecnie stolica powiatu Che-

misldego, cigncego si wzdu Wisy od ujcia Brdy do kolana

powyej Grudzidza, istniao ju za czasów Chrobrego, który obok

niego zaoy zamek Starogard. Nabrao ono jednak znaczenia

dopiero za czasów krzyackich, stao siwan warowni i kwitn-

cem miastem handlowem. O rzdach krzyackich wiadcz jeszcze

resztki potnych baszt obronnych. Z piknych i wielkich kocio-

ów, któremi odznacza si Chemno, dwa pochodz z czasów da-

wniejszych jeszcze, zostay jednak przebudowane pod rzdami krzy-

ackiemi. W czasach ostatnich Chemno utracio swe dawne zna-

czenie, skutkiem gronej konkurencyi Torunia i Grudzidza. W r.

1900 naliczono w tem miecie 11,080 mieszkaców. W poowie
drogi midzy Chemnem i Toruniem, ju w powiecie TorusTcim,

ley dawna stolica dyecezyi Chemiskiej, Chema (Culmsee),

z wspania katedr z r. 1422. Liczyo ono w r. 1900-ym 8,981

mieszkaców. Nad Wis, poniej ujcia Drwcy, ley' silna for-

teca, stolica powiatu, Torti?i (Thorn), miasto staroytne, zwane
niegdy Tarnowem, bardzo bogate w pamitki historyczne z cza-

sów krzyackich i polskich, z piknym mostem na Wile. Z bu-

dowli staroytnych zasuguj na wymienienie: koció gotycki -go
Jakóba z r. 1300 (ryc; str. 314), koció -go Jana Chrzciciela z w.

XIV, z licznemi pamitkami historycznemi, koció Panny Maryi

z tego samego czasu, wspaniay gotyk z piknem sklepieniem na

wysmukych filarach, z licznemi pomnikami, midzy któremi wy-
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róni sie sw piknoci pomnik Anny Wazówny, wzniesiony

przez Wadysawa IV. Z budowli wieckicli zasuguje na wzmiank
staroytna potna brama krzyacka (ryc. str. 316). Ratusz na

rynku zwraca na siebie tylko uwag swoim ogromem. Pocliodzi

on z koca wieku XVIII. Stojcy przed nim pomnik Mikoaja Ko-

-
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sy z osad Podgórze (3,158 mieszkaców) i stacy kolejow Oto-

czynem.

Z powiatami Chemiskim i Toruskim graniczy na wscho-

dzie Wbi^zeslai^ z miasteczkami Whrzefiem (Briesen) i Goluhiem

Pierwsze liczyo w r. 1900-ym 6,081, drugie 2,867 mieszkaców.

W Golubiu, naprzeciw Dobizynia, siedziby braci Dobrzyskich,

którzy przed Krzyakami podjli walk z pogaskimi Prusakami,

wznosz si nad Drwc potne ruiny starego zamku krzyac-

kiego (ryc. str. 318). Ruin takich jest nad Drwc, która oddzie-

laa posiadoci krzyackie od polskich, wicej, jak w Zotoryi,

tu przy ujciu Drwcy do Wisy (ryc. str. 319) i t. d. Do Ziemi

Chemiskiej nale, oprócz wymienionych powiatów, jeszcze

cz Grudzidzkiego i Brodnickiego. Grudzidzki, pooony po

obu stronach rzeczki Usy, pamitnej wbiciem supów Bolesawo-

wych, posiada, w przeciwiestwie do trzech wymienionych wyej,
ludno przewanie niemieck. Stolica powiatu, Grudzidz (Grau-

denz), pooona nad Wis u stóp stromego wzgórza, z szcztkami

starego zamku, z licznym widokiem na miasto i nizin po drugiej

stronie Wisy, jest miastem prawie czysto niemieckiem. W r. 1900

liczyo ono 32,800 mieszkaców. Z dziejów jest Grudzidz znany

z wojen napoleoskich, jako jedna z tych nielicznych fortec, które

nie podday si zwycizkiemu cesarzowi Francuzów. Obecnie

forteca Grudzidzka utracia swoje znaczenie. Dwa inne miastecz-

ka tego powiatu, asi? (Lessen) i B-cidzyii (Rehden) z pikn i do-

brze zachowan ruin zamku krzyackiego, maj równie ludno
prawie czysto niemieck. W pierwszem z nich naliczono z r. 1900

2,587, w drugiem 2,017 mieszkaców. Powiat Brodnicld naley
czci do Ziemi Chemiskiej, czci obejmuje dawn Ziemi
Michaowsk, zastawion w r. 1303 przez Leszka mazowieckiego

Krzyakom i w r. 1317 przyczon do posiadoci Zakonu. Po-

wiat ten posiada gleb znacznie gorsz od czterech wymienionych

wyej, natomiast odznacza si wielk piknoci krajobrazów,

zwaszcza na swej krawdzi poudniowej w okolicach miasteczka

Górzna. aowa naley, e ten uroczy zaktek, nie ustpujcy
pod wzgldem malowniczoci wcale górom rodkowo-niemieckim,
jest turystom polskim, którzy szukaj wytchnienia i wrae we
wszystkich czciach Europy, zupenie nieznany. Ludno tego
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powiatu jest w znacznej wikszoci polska. Take w miastach Po-

lacy posiadaj przewag. Miast posiada powiat Brodnicki 3: Bród-

nic (Strasburg W. Pr.) z 7,254, Lidzbark (Lauterburg) z 3,592

i wspomniane ju Gó^z?io z 1,6^0 mieszkacami. Jeszcze mniej

urodzajny jest graniczcy z Brodnickim na pónocy, powiat Lu-

Toru. Brama mostowa.

bowsJcz, obejmujcy wiksz cz dawnej Ziemi Lubawskiej. Two-

rzy on wysokie paskowzgórze, wystawione na zimne wiatry pó-

nocne, z pojedyczemi szczytami, doctiodzcemi do 200 metrów

wysokoci. Ludno jest 7^ polska. Z miast, Luhawa (Lóbau)
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miaa w r. 1900-ym 4,453, Nowe Miasto (Neumark) 3,142, Kurzt-

nilc (Kauernik) 844 mieszkaców.

Zwracajc si z ziemi Chemiskiej, Micliaowskiej i Lubaw-

skiej ku pónocy, wstpujemy na obszar prawie czysto niemiecki.

Wypenia on cz wspomnianego ju powiatu Grudzidzkiego,

cz Kwidzyskiego i cay Suski. Dopiero poza Liwn, midzy
t rzeczk a Nogatem, w powiecie Sztumskim, spotykamy si znowu

ze zwart ludnoci posk. Cay ten obszar, od Osy i Drwcy do

Nogatu, jest lekko sfadowanem paskowzgórzem, opadajcem a-

godnie ku pónocnemu zaciodowi. Powiaty Suski i Kwidzyski

przepywa rzeczka Liwna. Snslci posiada 5 miasteczek: Susz (Ro-

senberg z 3,102. Iaic (Deutsch Eylau) z 8,073, Biskupiec (Bis-

ciofswerder) z 2,058, Trabidij (Riesenburg) z 4,761 i Kisielice

(Freistadt) z 2,422 mieszkacami. Nie wiksze s miasta po-

wiatu KwidzyusMego. Stolica obwodu regencyjnego, Kwidzyn

(Marienwerder), posiada tylko 9,686 mieszkaców. Na zewntrz,

z daleka, miecina ta wyglda bardzo okazale, dziki licznym bu-

dowlom z czasów krzyackich, i wielkim gmachom nowym, miesz-

czcym w sobie urzdy regencyjne. Z gmachów starych zasu-

guje na szczególn wzmiank pikny koció gotycki z pierwszych

czasów krzyackich, z trzema wieami i krugankami na skarpach

poudniowych, które niegdy suyy do ustawiania armat. Jest

to, po kociele N. P. Maryi w Gdasku, najwiksza i jedna z najoka-

zalszych wity w Prusach Zachodnich. Powiat Kwidzyski
siga poza Wis kilkunastomilowym obszarem, pooonym po

obu stronach Wierzycy. U ujcia tej rzeki ley prastara twierdza

ksit pomorskich, póniej jedna z silnych warowni krzyackich:

Gniew (Mew), obecnie miasteczko, liczce 4,106 mieszkaców.
Pozostay tam jeszcze liczne lady dawnych czasów, midzy in-

nemi wspaniay zamek krzyacki i cz zameczka, wystawionego
przez Jana Sobieskiego, który za lat modych by starost gniew-

skim. Obszar ten ma, w przeciwiestwie do czci powiatu Kwi-

dzyskiego po prawej stronie Wisy, ludno przewanie polsk,

która tu zamieszkuje w zwartej masie pas nadrzeczny, od Nowego
w pow. wieckim, a pod Tczew. Gdzieindziej Niemcy prawie
wszdzie, jak ju zaznaczono, odparli Polaków od Wisy. Trze-

cie miasteczko tego powiatu, Gardeja (Garnsee), na drodze z Kwi-
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dzyna do Grudzidza, jest równie pene pamitek z przeszoci

krzyaclciej. W r. 1900 naliczono tam 1,034 mieszkaców. Po-

wiat Sztumski, którego czai poudniowa tworzy odosobnion wy-

sp polsk w morzu niemieckiem, posiada dwa miasteczka: Sztum

i Dzierzgo (Christburg). Pierwsze miao w r. 1900-ym 2,358,

drugie 3,136 mieszkaców.

Z b. Prusami Królewskiemi, które zajmoway wiksz cz
dzisiejszyci „Prus Zachodnich", stykaa si na pónocnym wscho-

Ruiny zamku krzyackiego w Golubiu nad Drwc.

dzie, otoczona z trzech stron posiadociami krzyackiemi, a pó-

niej brandenburskiemi, Wm^mia. Obszar ten, pooony po prawej

stronie rzeczki Pasargi, nad górn yna, by pod wzgldem poli-

tycznym poczony z Prusami Królewskiemi, a mianowicie woje-

wództwem Malborskiem, pod wzgldem administracyjnym za sta-
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nowi oddzielne ksistwo, podwadne biskupom warmiskim. By
on oddzielony od posiadoci polskicti dzisiejszymi powiatami za-

ciodnio-pruskimi: Kwidzyskim i Suskim, oraz wscliodnio-pru-

skimi: Holandzkim i Morskim. Do r. 1466 Warmia podlegaa

wadzy Krzyaków, a ówczeni biskupowie niemieccy sprowadzali

do wyludnionego wojnami kraju osadników z zaciodu i osiedlali

icli, zwaszcza w pónocnej i rodkowej czci ksistwa. W czci
poudniowej natomiast rozpocza si równoczenie kolonizacya

polska, a napyw Polaków sta si bardzo silny po przyczeniu

tego kraju do Rzeczypospolitej. Cz pónocna i rodkowa ksi-

stwa zachoway jednak nadal ctiarakter niemiecki, i do dzi dnia

Ruiuy zaiuku krzyackiego w Zotoryi.

Stosunki narodowociowe w ksistwie Warmiskiem nie ulegy

zmianie zasadniczej. Z cztereci powiatów, na które jest obecnie

podzielona Warmia, dwa pónocne, Brunsberski i Licbarski, posia-

daj ludno niemieck katolick; w poudniowo-zaciodnim, Olsz-

tyskim, Polacy maj przewag, w poudniowo-wsciodnim, Re-
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szelskim, na poudniu mieszkaj Polacy, na pónocy Niemcy. Cay
ten obszar posiada gleb urodzajn. Stosunkowo najgorzej jest wy-

posaony przez natur Olsztyski. Jest to równoczenie powiat

najbogatszy w wody i wzgórza.

Powiat Brunsberski, pooony nad zatok Frysk, po obu stro-

naci Pasargi, posiada 4 miasta: Br^unsherg (Braunsberg) nad Pa-

sarg z 12,497 rnieszkacami, stolic biskupstwa From'bor'k (Frau-

enburg), z pikn katedr, w której spoczywaj zwoki Mikoaja

Kopernika (2,493 rnieszk.), Melzdk (Melilsack) z 4,155 i Ornet

(Wormdit) z 5,247 mieszk. Powiat Licbarslii jest pooony po

oku stronach yny (Alle). Z miast posiadaj: Licbarlc (Heilsberg)

nad yna 5,512, a Gutstadt, równie nad yna, 4,592 mieszkaców.

Powiat Beszelsld ma 4 miasta: Reszel (Róssel) z 4,345, Bisztyniec

(BisciofStein) z 5,250, Bislcupiec (Bisciosburg) z 3,150 i Zehorli

(Seeburg) z 3,008 mieszkacami. Powiat Olsziysld obejmuje ró-

dowiska Pasargi i yny i posiada kilka miast, w których take

ywio polski jest do silnie reprezentowany. Stolica tego po-

wiatu, Olsztyn (Allenstein), nad yna, liczya w r. 1900-ym 24,307

mieszkaców, z których przeszo 7.3 stanowili Polacy. Miasto to

odznacza si piknym zamkiem krzyackim z wieku XIV i wspa-

niaym kocioem gotyckim (S-tego Jakóba) z tego czasu. Drugie

miasteczko powiatu, Warfe?;«&orA;, nad malekim dopywem Pasargi,

Pisz, posiada 4,588 mieszkaców.

Z powiatów, oddzielajcych ziemi warmisk od Prus Za-

chodnich, dwa pónocne, Holandzki i Morski, s równie czysto

niemieckie, ale w przeciwiestwie do Warmi pónocnej, prote-

stanckie. W Holandzkim znajdujemy miasteczka: Br. Holland

(4,982 mieszk.) i Milhlhausen (2,323 m.); w Morskim: Morgi, po

niem. Mohrungen (4,025), Liehstadt (2,125) i Sacdfeld (2,586). Na-

tomiast powiaty poudniowe, graniczce z ziemi Chemisk i Lu-

1

bawsk, a mianowicie Ostródzki i Nidborski, maj ludno polsk.

W obu katoHcy stanowi wikszo, ale na granicach spotykamy;

si ju z Mazurami protestanckimi. Powiat Osiródzld, obejmujcy

wielk grup jezior, poczonych kanaami z Nogatem i zatok

Frysk, i stromych wzgórz, z których spywaj na wszystkie strony

hczne wartkie potoki, posiada gleb mao urodzajn i jest w czci

pokryty lasami. Na wyynie, w poudniowej czci tego powiatu,

j
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odbya si pod miejscowoci Tannenherg w r. 1410 pamitna bi-

twa, w której zostaa zamana potga Krzyaków. Jest to dzi
wie kocielna nad drog bit midzy Dbrównem (Gilgenburg),

a Olsztynkiem (Holienstein), par kilometrów na prawo od toru

kolejowego z Ostródy do Olsztynka. Stolica powiatu, Ostróda

nad wielkiem jeziorem Ostródzkiem (pó hiem. Drewenzsee), miaa
w r. 1900-ym 13,163 mieszkaców. Milk dalej ku pónocy ley
Mil/n nad Liw?t {LiobGmuhl) nad malekiem jeziorkiem, w któ-

rem, jak ju zaznaczylimy w rozdziale fizyczno-geograficznym,

zbiegaj si wszystkie drogi wodne tej okolicy. W miasteczku tem

Ransclien.

naliczono w r. 1900-ym 2,400 mieszk. Nie wiksze s dwa inne

miasteczka powiatu: Bhrowno (Gilgenburg) nad jeziorem teje na-

' zwy (1,593) i Olsztynek (Hohenstein) (2,457 m.). Dodamy,- e po-

wiat Ostródzki oddziela Lubawski od Olsztyskiego, stanowi wic
^cznik midzy polsko-katolick Ziemi Lubowsk a polsk War-
mi. Na poudniu powiat Olsztyski graniczy z równie pol-

skim 'Nidhorsldm^ pooonym po obu stronacti Wkry, któr Niem-

cy nazywaj Neide albo Soldau. Nad t rzeczk le te oba

miasteczka powiatu: u róde l^^idbork (Neidenburg) z 4,461; poni-

ej, w pobliu granicy, Dziadów (Soldau) z 3,745 mieszkacami.

I
4L



w obu ostatnich powiatach wkraczamy na Mazowsze prus-

kie, kraj prawie czysto polski, kraj jezior i lasów, peen przedziw-

nego, pospnego uroku, godny zwiedzenia i zwiedzany pilnie przez

Niemców, nam prawie nieznany. Szerok smug cignie si ten

obszar wzdu granicy poudniow^ej Prus Wschodnich, styka si

z Warmi polsk, obejmuje wielkie zbiorowiska wód w rodkowej

czci kraju i siga do granic gubernii Suwalskiej, sowem styka si

z trzech stron z obszarem, zamieszkanym przez ludno polsk.

Pas ten, pokryty i dzi jeszcze lasami, peen torfowisk i grzzkich

moczarów, poza któremi cignie si acuch rozlewajcych si

szeroko i czsto poczonych ze sob jezior, odgranicza niegdy

ziemie polskie od pruskich i by dla Prusaków pogaskich natu-

raln oson przed ssiadem poudniowym. Krzyacy, tpic nie-

miosiernie Prusaków, zamienili go na zupene pustkowie, a na-

stpnie, skutkiem wielkiego napywu osadników z ssiedniego Ma-

zowsza, kraj ten przybra charakter polski. Z Prusaków pozostay

tylko tu i owdzie lady w nazwach jezior i strumyków; miejsco-

woci, zwaszcza wiejskie, maj do dzi dnia nazwy czysto polskie,

z pisowni i kocówkami niemieckiemi, jak np.: Dombrowken, Ja-

godnen, Strzelczen, Gurra, Wiersba, Trzonken, Wielken, Piskor-

szewen i t. d. Jak daleko za czasów krzyackich sigaa ku pó-

nocy ludno polska, trudno okreli. Zasuony historyk tej dziel-

nicy, W. Ktrzyski, zapewnia, e w r. 1600 jeszcze powiat Wy-
strucki (Insterburg) posiada ludno mazursk, która w takim ra-

zie dosigaaby do Pregoy. Dzi jest tam Polaków zaledwie kil-

kadziesit. Rozpatrujc si jednak w nazwach miejscowoci tego

powiatu, przekonywamy si, e polskich niema tam wxale, lecz

tylko same niemieckie i litewskie. Poniewa za ani Krzyacy,

ani póniej Brandenburczycy, nie germanizowali systematycznie (

nazw miejscowoci, a trudno przypuszcza, eby Polacy wanie

;

w tym powiecie zamieszkiwali miejscowoci z nazwami obcemi, -.

wic stoimy tu przed zagadk. W kadym razie nie jest, wobec
j

wspomnianego faktu, prawdopodobne, eby ludno polska mie-^'

szkaa w tej okolicy zwart mas, tak samo, jak na poudniu. Na-

tomiast wiemy, e pojedyncze, miejscami nawet do wielkie osady

polskie byy rozproszone po caych Prusach Ksicych a do mo-

1

rza. Ogromny konserwatyzm chopa mazurskiego, w zwizku

{
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z jego wyznaniem protestanckiem i brakiem systematycznej germa-

nizacyi a do niedawnych czasów, uprawnia do przypuszcze, e
wogólnoci stan narodowy posiadania nie uleg znacznym zmia-

nom. Wyposzono tylko z caej prowincyi wsctiodnio-pruskiej

szlaclit polsk przez wspomniany ju wyej manewr prezydenta

Scióna, niewtpliwie te zniemczyli sie wocianie polscy, otoczeni

przez Niemców, w dzielnicaci pónocnycti prowincyi; ale w pasie

poudniowym dzi jeszcze Polacy posiadaj wielk przewag
liczebn. W pasie rodkowym za, gdzie Mazurów jest znacznie

mniej, spotykamy si ju bardzo czsto z niemieckimi nazwami
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O powiatach Ostródzkim i Nidborskim mówilimy ju wyej.

Z Nidborskim graniczy na wschodzie, wcinity miedzy granic

a Warmi, Szczyciesld, w czci swej pónocnej górzysty i obfity

w jeziora, w poudniowej peen moczarów, z których spywaj
ku poudniowi liczne strumyki do Narwi. Miast posiada powiat

ten trzy: Szczytno (Ortelsburg), wsawione powieci H. Sienkiewi-

cza, nad malekiem jeziorkiem z szcztkami zamku krzyackie-

go,—które zreszt posiada prawie kada z miecin wschodnio-pru-

skich,—i 3,569 mieszkacami; na pónocy w wiecu jezior Fasym

(Passenheim), z 2,132 mieszkacami, wród których Polacy maj
znaczn przewag; na poudniu w bagnach nad Omulewem Wiel-

harlc (Willenberg), miasteczko niemieckie z 2,281 mieszkacami.

Powiat nastpny, Jafishoj^sM, naley ju do obwodu regencyjnego

Gbiskiego. Jest to powiat najbogatszy w lasy, które zajmuj

ca jego cz poudniowo-zachodni (Puszcza Jasborska), obej-

mujcy prawie cae wielkie jezioro niardwy (Spirding), a w cz-

ci poudniowo-rodkowej bardzo rozlege moczary nad Pis, wy-

pywajc z piknego jeziora Waszno albo Warsz. Nad brzegiem

poudniowym tego jeziora ley w przelicznej okolicy stolica po-
j|

wiatu Jasborlc (Johannisburg), maleka miecina niemiecka z 3,440 ;

mieszkacami. Drugie miasteczko powiatu, Biaa (Biella), pooone
wród bagien w pobliu granicy, miao w r. 1900-ym 1,916, trzecie

Orzysz (Arys), nad jeziorem teje nazwy, 1,616 mieszkaców.

Jasbork ley na poudniowym skraju obszaru, który Niemcy]

w swem znanem zamiowaniu do nazw szumnych, nazwali „Szwaj-
^

cary Mazursk". Jest to wprawdzie „Szwajcarya" bardzo mi-

niaturowa, ale szczliwe poczenie lasów, wzgórz silnie zgarbi-

1

nych i jezior pod surowem niebem pónocy nadaje krajobrazowi.

I

rzeczywicie urok niezwyky, wyciska na niem pitno ponurej, nie-

mal gronej piknoci. Obszar ten cignie si od Jasborka z je-

dnej a Rudczan, malekiej osady nad granic zachodni powiatu,;

z drugiej strony, wzdu jezior Waszno, Seksty, Sniadrwy, Taty,;

Jagodne i Niegocin a do Lec, na przesmyku midzy jeziorami

Lewenciskiem a Kisajno, obejmuje wic stykajce si ze sob cz-

ci powiatów: Jasborskiego, Zdzborskiego i ckiego. rodo-

wiskiem jego jest pooone przelicznie nad jeziorem Taty mia-

steczko Mil^-oiajU (Nikolajken) w powiecie Zdzhorskim-, z 2,2701
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mieszkacami. Stolica tego powiatu, obfitego, tak samo jak Jas-

borski, w lasy, a nadto w bardzo liczne, ale niewielkie jeziora,

Tjdzborlc (Sensburg), ley na uboczu, w pobliu granicy warmi-
skiej, w okolicy prawie czysto niemieckiej, i posiadaa w r. 1900

4,587 mieszk. Powiat Lecld róni siQ od dwóch poprzednich bra-

kiem wikszych lasów i obejmuje kilka wielkich jezior, miedzy

nimi Lewenciskie i Kisajno, które jest waciwie odnog poud-
niow najwikszego z jezior mazurskich, t. j. Mamry. Kraj ten jest

znacznie równiejszy od poprzednich, wicej urodzajny, w poowie
niemiecki. Stolica Lec (Lótzen), pooona, jak ju wspomniano,

na przesmyku miedzy jeziorami, posiadaa w r. 1900-ym 5,827

mieszkaców. Przesmyk jest, ze wzgldu na swe wielkie znacze-

nie strategiczne, silnie owarowany. Gówna warownia, pooona
po wschodniej stronie miasta, nosi nazw fortu Boyen. Powiat

ten posiada jeszcze 1 miasteczko: Rijilsh (Rhein) z 2,022 mieszka-

cami, nad pónocnem wybrzeem dugiego jeziora Taty. Powiat

Wrgoho7\sl:, graniczcy na pónocy z Leckim i obejmujcy wikszo
jeziora Mamry, ma ju charakter prawie czysto niemiecki. W na-

zwach miejscowoci— i tam jednak jeszcze przewaaj polskie

—

znak, e niegdy ludno mazurska bya tam silniejsza, a bodaj na-

wet stanowia znaczn wikszo. Jedyne miasto powiatu, Wgo-
horelc (Angerburg), ley u wypywu Wegorapy z jeziora Mamry.

Naliczono w niem w r. 1900-ym 5,034 mieszkaców. Midzy po-

wiatami Wgoborskim a Reszelskim ley, nalecy do obwodu reg.

Królewieckiego, powiat Rastemhorslci, który zalicza si zwykle tak-

e jeszcze do Mazowsza pruskiego, jakkolwiek Mazurzy prote-

stanccy s tam nieliczni, a ludno polska przybya do niego praw-

dopodobnie z Warmii. Powiat ten róni si swym charakterem

fizyczno-geograficznym stanowczo od wymienionych poprzednio,

jest paskowzgórzem, pozbawionem zupenie jezior wikszych, a na-

wet rednich. W nazwach miejscowoci s liczne lady jzyka,

spokrewnionego z litewskim,—moe staropruskiego. Miast posiada

powiat ten dwa: Rastemlorlc z 11,108 i Brengfurili z 1,513 mieszk.

Powracamy po tej wycieczce do obwodu Królewieckiego,

znowu na szczere Mazowsze, posiadajce po dzi dzie charakter

polski, a mianowicie do powiatów nadgranicznych, które opuci-

limy w Jasborskim. Z powiatem tym graniczy na pónocnym



wschodzie cclci. Jest to wysokie plaskowzgórze, z powierzchni

sabo sfadowan, bardzo obfite w jeziora. W nazwach miejsco-

woci panuje do powszechnie ywio polski. Jedyne miasteczko,

YAk (Lyck), nad jeziorem teje nazwy, ma charakter niemiecki;

liczyo w r. 1900-ym 14,419 mieszkaców\ Znacznie mniej obfity

w jeziora jest powiat nastpny, Oleclci, zniemczony ju w wikszej

poowie, niegdy zapewne prawie czysto polski, jak wiadcz na-

zwy miejscowoci. Powiat ten posiada tylko jedno miasteczko:

Margrahowa z 5,875 mieszkacami. Dawn stolic powiatu, Olec-

Cranz. Nad inoizeiii.

/i'o, pooon w pobhu Margrabowy, zamieniono na wie. Ostat-

nim z powiatów, które mona dzi jeszcze zalicza do Mazowsza,
jest Godapski, pooony po obu stronach rzeki teje nazwy, do-

pywu Wgorapy. Nazwy miejscowoci wiadcz, e w poud-
niowej czci tego powiatu Mazurzy mieszkali niegdy zwart
mas. Obecnie jest ich tam niespena 1,000. W czci pónocnej
nazwy s ju litewskie. Ludno tamtejsza litewska zniemczya
si jednak ju dawno zupenie. Powierzchnia tego powiatu jest

w czci poudniowej bardzo górzysta, na pónocy nad rzek Ro-
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minta, rozlega si zalesiona paszczyzna—Puszcza Romnicka. Je-

dyne miasto powiatu Godapi (Godap) nad rzek teje nazwy,

miao w r. 1900-ym 8,365 mieszkaców.

Wyliczylimy wszystkie powiaty, interesujce nas, jako za-

mieszkane zupenie lub czciowo przez ludno polsk. Reszta

prowincyi nie posiadaa nigdy ludnoci polskiej. Rozproszone

w niej osady i woci polskie, tony w morzu niemieckiem lub

byy pooone w okolicach litewskici. Dzi niema icti wcale. Za-

dowolimy si' wic prostem wyliczeniem powiatów i miast, z ozna-

czeniem liczby icti mieszkaców.

Do obwodu regencyjnego 7rro76^^t7<?<?7i7>^o nale jeszcze, oprócz

ju wymienionych powiatów:

Heiligenbe^l z miastami: Heiligenbei (4,544 m.) i Zinten (3,585).

Ludno niemiecka.

Iawa (Preusisch Eylau) z miastami: Iawa (3,249) i Landsberg

(2,430). Ludno niemiecka.

Fryld (Friedland) z miastami: Fryld (2,828 m.), Domnau

(1,930), Bartenstein (6,779) i Schippenbeil (2,438). Ludno nie-

miecka.

Gerdawi) (Gerdauen) z miastami: Gerdawy (2,936 m.) i Nor-

denburg) (2,205). Ludno niemiecka.

Welaica (Wehlau) z miastami: Welawa (5,138 m.), Tapiewo

(Tapiau) z 4312 m. i Allenburg (1,749 m.). Ludno niemiecka.

Labiewo (Labiau) z miastem: Labiewo (4,456 m.). Ludno:
89,2^ Niemców, 10,8^ Litwinów.

Królewiec miasto (Kónigsberg). 187,897 mieszkaców. Lud-

no niemiecka. Polaków i Litwinów po kilkaset. Stolica obwodu
regencyjnego i prowincyi, silna forteca, miasto z wygldem staro-

ytnym, przypominajce pod niejednym wzgldem Gdask i kilka

budowli z czasów krzyackich; stolica Krzyaków po r. 1466, nie-

gdy rodowisko ruchu umysowego polskiego w Prusach Ksi-
cych. Uniwersytet z lektoratem jzyka polskiego dla teologów pro-

.testanckich mazurskich. Miasto handlowe i portowe.

Królewiec wie. Miast niema. Ludno niemiecka.
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Ri/haTci (Fischausen). Obejmuje pówysep Sambijski. Miasta:

Rybaki (2,747 ni-)^ ^ pobliu miejsce mierci S-tego Wojciecha,

oznaczone piknym krzyem, wystawionym przez hr. Wielopolsk

w r. 1831, Piawa (Pillau), port i forteca morska (2,922 m.). Nadto

liczre miejscowoci kpielowe: Cranz, Neutiausen, Rauscien i t. d.

Na wybrzeu morskiem kilka piknyci zamków krzyackicti, z któ-

rycli najlepiej zaciowa si Lochstaedt, w pobliu Rybaków. Lud-

no niemiecka.

Kajpeda (Memel). Powiat ten obejmuje pónocn cz pro-

wincyi, jest poczony z obwodem reg. Królewieckim tylko mie-

rzej Kurosk. Jedyne miasto: Kajpeda, wany port i silna for-

teca (20,174 ni)- Ludno: 53,5% Niemców, 46,5%' Litwinów.

Obwód regencyjny GhisM:
Szi/ol^arczma (Heydekrug), z miasteczkiem Szyokarczma (500

mieszkaców. Ludno: Litwinów 57, Niemców 43^.

Powiat Nizrn?tij (Niederung) z miasteczkiem Heinriciswade

(2,262 m.). Ludno: Niemców 85, Litwinów 15^.

Ti/lza (Memel) z miastem Tyl (20,174 mieszkaców). Lud-

no: Niemców 56, Litwinów 43^.

Hagneta (Ragnit) z miasteczkiem Ragnet (4,736 m.). Ludno:
Niemców 82,5, Litwinow 17,5^.

Pilcaa (Pillkallen) z miasteczkami: Pikaa (3,855) i Szirwint

(1,224 m.). Ludno: Niemców 91,2, Litwinów 8,8^.

Siolupianij (Stallupónen) z miasteczkiem Stolupiany (5,061 m.).

Ludno niemiecka. Litwinów okoo 1,000 {2%).

Ghin (Gumbinnen) z miastem Gbin, stolic obwodu regen-

cyjnego nad poczeniem Pisy i Rominty (14,003 mieszkaców).

Ludno niemiecka.

Wystnió (Insterburg) z miastem Wystru nad ujciem Wystruci

do Pregoy (27,788 mieszk.). Ludno niemiecka. Litwinów okoo

600, Polaków 325, wycznie robotników, pociodzcyci ze stron

innycti.

BarTciejmy (Darkelimen) z miasteczkiem Darkiejmy nad W-
gorap (3,534 mieszk.). Ludno niemiecka.

We wszystkici wymienionycli w tem zestawieniu powiatacli,

zarówno obwodu regencyjnego Królewieckiego jak i Gbiskiego,"

spotykamy si prawie wszdzie z litewskiemi nazwami miejscowo-

42
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ci. Najmniej jest ich stosunkowo w powiatach, pooonych nad

yna i zatok Frysk, a wic w Gerdawskim, Fryldzkim, Iaw-

skim, Heiligenbeii, Tapiewskim i Królewieckim. Ale i tam miej-

scowoci litewskie stanowi przeszo trzeci cz wszystkich.

Z ludu litewskiego,

który zamieszkiwa

ten obszar, pozo-

stay tylko jeszcze

szcztki w kilku po-

wiatach. Ogromna
wikszo zniem-

czya si zupenie,

a pozostae resztki

nemcz si w dal-

szym cigu, pomi-

mo, e w latach

ostatnich rozbudzi

si wród nich do
silny ruch narodo-

wy. Jeeli wyo-

drbnimy na mapie

obszary z nazwami

przewanie polskie-

mi i przewanie li-

tewskiemi, a z dru-

giej strony obszary,

zamieszkane obec-

nie przez Polaków,

Litwinów i Niem-

ców, to przekony-

wamy si, e Pola-

cy (Mazurzy) sta-

wiaj germanizacyi daleko silniejszy opór, ni Litwini. Z obszaru

niegdy etnograficznie litewskiego, Niemcy opanowali ju przeszo

75; natomiast na obszarze z polskiemi nazwami miejscowoci do

dzi jeszcze ludno polska posiada wielk przewag. Germaniza-

cyi prawie zupenej ulegy tylko powiat Wgoborski i cz polu-

Latarnia morska pod Kajped.
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dniowa Godapskiego (w czci pónocnej nazwy s litewskie),

a w powiatach Oleckim i Leckim Niemcy s obecnie silniejsi liczeb-

nie od Polaków.

Zadowolimy si t uwag ogólnikow o stosunkach narodo-

wociowych w powiatach niegdy litewskich. Blisze szczegóy,

dotyczce powiatów z ludnoci polsk, podamy w rozdziale na-

stpnym.

LUDNO.

W^Tranice obszaru polskiego w pruskim pasie nadbatyckim nie

^^ zgadzaj si z granicami prowincyi ani regencyjnych okr-
^^ gów administracyjnych, ubszar ten okra szerokiem niere-

gularnem pókolem nizin przy ujciu Wisy, wkracza na pónoc-

nym zachodzie do prowincyi Pomeraskiej, omija na poudniowym
zachodzie wielkopolski niegdy powiat Waecki i przedua si na

poudniowym wschodzie ku granicy KrólestAva Polskiego, pozosta-

wiajc w porodku, midzy ujciami Wisy i Pregoy, waelk wy-

sp niemieck, która nad Prego i Niemnem zlewa si z obszarem

litewskim. Do obszaru, który nas w tej pracy interesuje, naley

z 29 powiatów zachodnio-pruskich 24, a mianowicie:

1)



»

— 332 —
Z 36 powiatów wschodnio-pruskich posiada ludno polsk

tylko 13 poudniowych, a mianowicie:

1) Ostródzki 8) Leckl

2) Nidborski 9) Zdzborski

3) Olsztyski 10) Reszelski

4) Szczycieski 11) Rastemborski

5) Jasborski 12) Wgoborski

6) cki 13) Godapski

7) Olecki

Nadto za nale czciowo do obszaru polskiego dwa powiaty

pónocno-wschodnie prowincyi Pomeraskiej: Bytomski i Lborski.

Temi te tylko powiatami bdziemy zajmowa si przy opisie

stosunków narodowociowych w pasie nadbatyckim. Gdy nato-

miast chodzi o scharakteryzowanie ogólnego ruchu ludnoci, na-

turalnego jej przyrostu, dopywu i odpywu, i rozwoju tych stosun-

ków w cigu wieku XIX, bdziemy trzyma si podziau na wiel-

kie okrgi administracyjne, poniewa urzdowe publikacye staty-

styczne, na których musimy opiera swe obliczenia, nie uwzgld-
niaj pojedynczych powiatów, lecz zawieraj tylko pogld na ruch

ogólny w prowincyach lub obwodach regencyjnych. Powiaty po-

meraskie, Bytowski i Lborski, pominiemy w niektórych dziaach

zupenie, poniewa obraz ruchu ludnoci w caej prowincyi Pome-

raskie-j ub te obwodzie regencyjnym Koszaliskim nie uprawnia

jeszcze do adnych wniosków o rozwoju stosunków poród garstki

Polaków, zamieszkujcych niektóre okolice obu pow^iatów pónoc-

no-wschodnich prowincyi.

Zarówno Prusy Zachodnie, jak i Wschodnie, nale i nale-

ay zawsze do najsabiej zaludnionych prowincyi pastwa prus-

kiego i cesarstwa niemieckiego, i przewyszaj gstoci zaludnie-

nia tylko jeszcze Pomerani, ksistwo Meklemburskie, ksistwo

Waldeck i gniazdo rodu Hohenzollernowskiego, okrg administra-

cyjny Hohenzollern. Tómaczy si to oczywicie warunkami przy-

rodzonemi obu dzielnic, niewielk urodzajnoci gleby, niekorzy-

stnym klimatem i brakiem podstaw dla wytworzenia si wielkiego

przemysu. Przyrost rzeczywisty ludnoci w tych prowincyach od

pocztku do koca wieku XIX oraz gsto zaludnienia w pojedyn-

czych okresach czasu, unaoczniaj cyfry nastpujce:
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W latach



— 335

Powiat
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Rok

Liczba ludnoci
w Prusach Zactiodnich

w gminach
poniej

2,000 mieszk.

w gminach
powyej

2,000 mieszk.

w Prusach Wschodnich

w gminach
poniej

2,000 mieszk.

w gminach
powyej

2,000 mieszk.

1871

1880
I890

1900

982,702
1,000,224

975,546
997,692

331,909
405,674

454,135
565,966

1,444,332

1,492,084

1,460,312

1,408,650

378,602

441,852

498,351

587,976

W kadej z tych prowincyi wic ludno miejska zwikszya
si w cigu lat 29 o przeszo 200,000 dusz, ludno wiejska za
utrzymaa si mniej wicej w dawnej liczhde.

Jeeli obliczymy stosunek ludnoci wiejskiej do miejskiej

w wymienionych 4 latach, to dojdziemy do rezultatów nastpu-

jcych:
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ludnoci polskiej wpywa na zwikszenie si tego procentu, tego

jaskrawym przykadem jest Westfalia, poclianiajca prawie po-

ow wycliodców polskicti. Gdy za czas od r. 1841—50 przy-

padao w tej prowincyi rocznie na 1,000 mieszkaców 35,4 wy-

padków urodzin, to po rozpoczciu si imigracyi liczba ta wzrosa

w ostatniem dziesicioleciu (1890— 1900) do 41,2, tak e prowin-

cya ta pod tym wzgl-

dem zajmuje obecnie

czwarte miejsce w pa-
stwie pruskiem. Wyni-

ka z tego, e w tycti pro-

wincyach, z którycli zna-

czna liczba Polaków wy-

prowadza si z rodzi-

nami na zachód, pro-

cent urodzin musia si

zmniejszy. Dotyczy to

zwaszcza Prus Wsctio-

dnich. W Prusaci Za-

ciodnici natomiast,

z którycti tak samo, jak

z Poznaskiego, wyclio-

dz na robot do dziel-

nic zaciodnicli gównie

mczyni i dziewczyny

niezamne, z których

wikszo powraca na

zim do kraju, rónica

jest mniej widoczna.

W okresie 1891— 1900

r. przypadao w Prusach

Zachodnich na 1,000 mieszkaców jeszcze 43,4 wypadków uro-

dzin (najwyszy procent w pastwie pruskiem); Prusy Wschodnie

za, z 39,4°^/oo urodzin, zajmuj ju, po Westfalii, pite miejsce

w szeregu prowincyi z wielkim naturalnym przyrostem ludnoci.

Dla scharakteryzowania rozwoju stosunków w obu dzielnicach

pruskich, podajemy ogólny obraz naturalnego ruchu ludnoci od

Stara Mazurka w chaiakttM}st3'cznjm ezejiku.
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r. 1841, w cyfrach, wyraajcych przecitn z dziesicioletnich

okresów czasu.
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Dodamy, e w ziemiach, nalecych do teraniejszego cesar-

stwa niemieckiego, procent urodzin wynosi w okresie 1841—50 r.

37,6, a w okresie ostatnim (r. 1891— 1900) 37,3; procent wypad-

ków mierci: w pierwszym okresie 28,2, w ostatnim 23,5; nad-

wyka urodzin nad wypadkami mierci: w okresie pierwszym 9,4,

w ostatnim za 13,9 na 1,000 mieszkaców. W Niemczech wic
przyrost roczny zwikszy si od r. 1841— 1900 o 4,5, w Prusach

Kaszubi z wybrzea balfyekieg-o.

Wschodnich o 5,9, w Prusach Zachodnich o 5,7, w W. Ks. Po-

znaskiem o 8,3 na 1,000 mieszkaców.

Wreszcie zaznaczamy, e tak samo jak W. Ks. Poznaskie,

obie prowincye pruskie posiadaj, wskutek wychodztwa, stosun-

kowo bardzo wielki procent dzieci w wieku lat o— 15, a bardzo

niski procent osób w sile wieku lat 15—40, z drugiej za strony

wiksz, ni przecitnie w Niemczech, przewyk kobiet nad m-
czyznami.

Mianowicie za przypadao w r. 1900 na 1,000 m.;
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Na 1,000 mieszkaców
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I. Nazwa dzielnicy

II. Prusy Wschodnie

z osób, urodzo-

nych w Prusach

Wsch., mieszka-

o w prowin-
cyach, wymie-
nionych w ru-

bryce I

Z osób, miesz-
kajcych w Pr.

Wsch., urodzio
si w prowincyi,

wymienionej
w rubryce I

III. Prusy Zachodnie

z osób, urodzo-
nych w Prusach
Zach., mieszka-

o w prowin-
cyach, wymie-
nionych w ru-

ryce I

Z osób, miesz-
kajcych w Pr.

Zach., urodzio
si w prowincyi,

wymienionej
w rubr\ ce I

Prusy Wschodnie
Prusy Zachodnie.
W. Ks. Poznaskie
Szlsk ....
Prow. Pom.orska .

W\ Ks. Meklemburskie
Szlezwik Holsztyn
Hamburg .

Brandenburgia
Hanower i Lippe
Oldenburg .

Brema ....
Pr. Saska, Brunwik

Anhalt . . .

Kr. Saskie . . .

Pastewka Turyng-
skie ....

Pr. Heska i Waldeck
Westfalia .

Nadrenia . .

W. Ks. Heskie .

Palatynat . . ,

Alzacya i Lotaryngia
Badenia....
Wirtemberg i Hohen

zollern . . .

Bawarya po prawej
stronie Renu .

Ogóem

1,909,201

68,737

8,479
6,667

12,718

4,227

24,547
12,428

152,232

20,689

1,416

2,152

21,810

5,900

1,606

3,618

102,244

64,489

1,359
520

4,960

1,187

531

1,320

1,909,201

26,818

5,762

4,790

5,301

823
1,697

615
11,803

1,855

172

224

3,538
1,176

579
.592

3,245
1,718

180

64

255
226

188

305

26,818

1,382,485

46,855

7,295

33,391

4,250
8,611

6,424
1 2 1 ,609

7,920

637
1,238

15,066

4,604

5,648

2.590

33,832
22,248

839
292

2,765

847

333

1,027

68,737

1,382,485

31,274

6,416

28,578

1,225

1,301

439
13,389

1,834

131

175

6,171

1,119

654
710

4,304
2,012

173

71

249
187

249

.-^81

I
2,433,037

I

1,981,121
I
1,737,624

I

1,552,264

W r. 1900 naliczono zatem:

Urodzonych

Mieszkajcych w prowincyi rodzinnej

w Pr. Wsch.

2,433,037

1,909,201

w Pr. Zach.

1,737,624

1,382,485

Wychodztwo byo wi^c 523,836 355,139
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Mieszkao w r. 1900:

Osób, urodzonych w Niemczech

„ „ w teje prowincyi

w Pr. Wsch.

1,981,121

1,909,201

w Pr. Zach.

1,552,264

1,382,485

Dopyw z innych prowincyi wynosi 7 1 ,920 169,779

Strata wynosia zatem:

Odpyw
Dopyw

w Prusach Wsch.

523,836

71,920

w Prusach Zach.

355,139

169,779

Strata 451,916 185,360

Pod wzgldem wyznaniowym obie dzielnice róni si od

siebie stanowczo. W Prusach Wschodnich protestanci posiadaj

ogromn przewag, w Zachodnich obecnie katolicy stanowi wik-
szo, ydzi w obu tworz tylko may procent ludnoci, znacznie

mniejszy, ni w Poznaskiem. W obu prowincyach bezwzgldna

liczba czonków wyzna chrzecijaskich zwiksza si stale w sto-

sunku procentowym, jednak, zarówno w Prusach Wschodnich jak

i Zachodnich, stosunki zmieniaj si na niekorzy protestantyzmu.

Liczba ydów zmniejsza si i bezwzgldnie i procentowo. Przy-

taczamy dla porównania cyfry odpowiednie z dwóch lat, 1871

i 1900 r.

Wyznanie
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Nie bdziemy zapuszczali si w szczegóy, dotyczce staty-

styki wyzna. Liczb katolików w pojedynczych powiatach znajdzie

czytelnik poniej, przy opisie stosunków narodowociowych, obok
liczby Polaków, gdzie cyfry te zestawimy ze sob w celach po-

równawczych.

Przystpujc do statystyki narodowociowej, opuszczamy
grnnt pewny, na którym stalimy dotd. Wyniki spisów urzdo-
wych s z przyczyn, które wymienilimy ju, mówic o stosunkach

w W. Ks. Poznaskiem, pod wzgldem narodowociowym mao

Kocióek drewniany Filiponów.

wiarogodne, zwaszcza w obu prowincyach pruskich, gdzie lud jest

mao uwiadomiony i znaczna liczba prostych ludzi zna za-

równo jzyk polski jak i niemiecki, gdy oczywicie moe posiada

tylko jedn narodowo. Tu za wola, pragnienie, aby zmniej-

szy liczb ludnoci polskiej, moe odgrywa przy spisach wan
rol, a gdzieniegdzie i przy dobrej woli urzdnikom i osobom wy-

peniajcym listy spisów, trudno doj do adu. Co do Prus Za-

chodnich istnieje kilka statystyk nieurzdowych, jak: Ramuta, Nad- I
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morskiego, Fankidejskiego, Komornickiego, Czerkawskiego i t. d.,

którzy usiowali obliczy ludno polsk za pomoc rozmaitych spo-

sobów, przy pomocy statystyki szkolnej, wyzna, wykazów kociel-

nych, statystyki wyborczej i t. d. Mona przypuszcza, a nawet jest

bardzo prawdopodobne, e obliczenia te zbliaj si wicej do

prawdy, ni urzdowe pruskie, ale pewnoci adnej nie mamy, bo

brak nam sprawdzianu, nie ulegajcego adnej wtpliwoci.

Na ocen pojedynczych oblicze, dokonanych przez statysty-

ków naszych, nie pozwalaj ani rozmiary, ani cele pracy niniej-

szej. Zadaniem naszem jest wykazanie, ilu Polaków mieszka obec-

nie w pruskim pasie nadbatyckim, jakie jest rozmieszczenie tego

ludu w pojedynczych czciach kraju, jaki jest jego stosunek liczeb-

ny do ludnoci niemieckiej i czy stosunek zmienia si na jego ko-

rzy lub niekorzy.

Na trzy pierwsze pytania musimy poszuka odpowiedziw ostat-

niem ródle statystycznem, t. j. w wynikach urzdowego spisu lud-

noci w r. 1900. Ze spisu tego za mona korzysta z pewnemi
zastrzeeniami, przynajmniej o ile dotyczy Prus Zachodnich. Jak

bowiem zaznaczylimy ju w rozdziale o ludnoci W. Ks. Pozna-
skiego, uwaamy spis ten za cilejszy od dawniejszych, z tej pro-

stej przyczyny, e wadzom chodzio tym razem o wykazanie jak-

najwikszej liczby ludnoci polskiej, w celach polityki germaniza-

cyjnej. Znikn wic dawny powód tendencyjnego zmniejszania

liczby Polaków, gdy z drugiej strony ani na chwil przypuszcza
nie mona, e zapisywano Niemców w rubryce polskiej. Dotyczy
to jednak tylko tych dzielnic, w których istnieje, wedug .utartego

wyraenia urzdowego, „niebezpieczestwo polskie", a wic W.
Ks. Poznaskiego i Prus Zachodnich. Na Mazowszu pruskiem, na
Warmii i w powiatach wschodnich prow. Pomeraskiej natomiast,

gdzie ruch narodowy jest bardzo slaby i obawy przed „niebezpie-

czestwem polskiem" s mae, albo te wcale nie istniej, wreszcie

za na G. Szlsku, gdzie stronnictwo rzdzce, centrum katolickie,

do pocztków r. b. (1903) nie przewidywao równie adnego nie-

bezpieczestwa dla siebie, dno do zmniejszenia liczby ludnoci
polskiej uwydatnia si zapewne take jeszcze w spisie ostatnim.

O ile to wyszo na szkod Polaków, tego oczywicie sprawdzi
niepodobna.

44
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Na pytanie czwarte: czy i o ile zmieni sie z biegiem czasu

stosunek ludnoci polskiej do niemieckiej, odpowiedzi, któraby jako

tako moga zadowoli, niema. Statystyki urzdowe pruskie si-

gaj wprawdzie do pocztków wieku XIX, ale do zestawi ze

sob te ctiwiejce si nieustannie cyfry, aby zrozumie, i na nici

zgoa dnyci wniosków opiera nie mona. Take obliczenia

polskie nie nadaj si do robienia porówna. Starsze bowiem po-

legaj na domysaci i ogólnem szacowaniu, albo te na niewiaro-

godnych spisaci urzdowych, nowe za s z pewnoci cilejsze

od statystyk pruskich, ale prawie kady z autorów posiada wasn
metod obliczania i czerpie z innych róde. Musimy wic zado-

woli si wyraeniem przypuszczenia, które zapewne zgadza si

z prawd, e od przyczenia tych ziem do pastwa pruskiego sto-

sunek ludnoci polskiej do niemieckiej zmieni si znacznie na nie-

korzy Polaków. Nadto za, przyjmujc szczegóowe obliczenia

Nadmorskiego lub Komornickiego za trafne, moemy w przyblie-

niu scharakteryzowa zmiany, które dokonay si w Prusach Za-

chodnich w ostatniem dziesicioleciu w wieku XIX. Co si za
tyczy Mazowsza, Warmii i powiatów pomeraskich, to musimy,

chcc nie chcc, oprze si na statystyce urzdowej, poniewa in-

nych szczegóowych oblicze z czasów dawniejszych niema, lub

te nie s takie, aby mogy budzi zaufanie. Zreszt dnoci
i wzgldy polityczne nie ulegay w tych dzielnicach nigdy zmia-

nom zasadniczym, co uprawnia do wniosku, e system liczenia by
zawsze ten sam. Otrzymamy wic tam wprawdzie faszywe, zbyt^

niskie, cyfry ludnoci polskiej, ale wicej zbhony doprawdy ogól-j

ny obraz rozwoju stosunków narodowociowych, wzgldnie wy-t

ników polityki germanizacyjnej.

Przystpujemy do szczegóów: Ilu Polaków mieszka w pru-|

skim pasie nadbatyckim? i

Zaznaczylimy, e, co si tyczy Prus Zachodnich, mona opie-j

ra si na ostatniej statystyce urzdowej. Ale nie lepo. Staty-

styka td rozrónia przedewszystkiem trzy narodowoci polskie:^

polsk, kaszubsk i mazursk, nadto za zawiera 3 rubryki osób,

uywajcych dwóch jzyków ojczystych: niemieckiego i polskiegO;i

niem. i kaszubskiego, niem. i mazurskiego. My tego podziau na

3 grupy, uywajce odrbnych gwar, zatrzyma nie moemy. Ni(.
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ulega bowiem wtpliwoci, i wszystkie zaliczaj si do ludnoci

polskiej. Z drugiej za strony niepodobna wtpi o tern, e aden
Niemiec nie przyzna si w teraniejszych czasach do polskiego j-

zyka ojczystego, obok niemieckiego. Czyni to tylko cz ydów,
nadto by moe, e tu i owdzie zapisywano sub niemieck w do-

mach polskich jako „polsko-niemieck", wreszcie za s w niektó-

rych okohcach Prus Zachodnich Polacy tak dalece zniemczeni, e
nie zdaj ju sobie sami sprawy ze swej narodowoci. Wpraw-
dzie liczba takich osób nie jest wielk. Dla pewnoci jednak zali-

czymy z tych „dwujzycznych" tylko poow do narodowoci pol-

skiej. W powiatach pomeraskich, na Warmii i Mazowszu pru-

skiem jest inaczej. Tam wikszo ludu jest pod wzgldem naro-

dowym zupenie obojtna. Jest dopiero materyaem, z którego

moe bdzie co w przyszoci. Tam te jzyk niemiecki jest

oznak wyszoci kulturalnej, i aden Polak, przechylajcy si na

stron Niemców, nie przyzna si ju do polskiego jzyka ojczys-

tego, choby tylko w drugiej linii. „Dwujzyczni" oznaczaj wic
tam tylko grup osób, które znaj dwa jzyki, a nie takich, które

nie wiedz, do jakiego grona narodowego czy politycznego nale.
Wreszcie za w tych trzech dzielnicach istnieje nadal dno do

zmniejszania liczby Polaków. Nie pokrzywdzimy wic Niemców
napewno, jeeli wszystkich dwujzycznych na Mazowszu, Warmii
i w powiatach pomeraskich zaliczymy do narodowoci polskiej,

a zapewne zbliylibymy si jeszcze wicej do prawdy, gdybymy
zwikszyli liczb Polaków tamtejszych o kilka procent.

Tómaczc tak wyniki spisu ludnoci w r. 1900, otrzymamy
cyfry nastpujce:

W roku tym naliczono:

W Frusach Zachodnich.

Polaków 437,916

Kaszubów 99j357

Mazurów 252

„Dwujzycznych": Suma 537,525

niemieckich Polaków . 16,130

„ Kaszubów. i,349

„ Mazurów . 114

17,593: 2 =:z 8,796

Ogóem . h4:Q,m



I I
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W powiatach Bytowskim i Lborskim.

Polaków 5^367

Kaszubów 292

„Dwujzycznych" .... . . . 389

Ogóem 6fi4:S

Na Mazowszu i Warmii.

Polaków 155,281

Mazurów 130,866

„Dwujzycznych^ .... . . 25,595 __

Ogóem ni,742

W caym pasie nadbatyckim jest wic conajmniej: 546,321

+ 6,048 + 31 1,742 = 864,111 Polaków.

Sposób rozmieszczenia tej ludnoci polskiej w pojedynczych

powiatach w latach 1885 i 1900 podajemy w tablicy poniszej. Cy-

fry w r. 1900 s wynikami spisu urzdowego, opracowanemi

w sposób okrelony wyej; cyfry z r. 1885 natomiast polegaj na

obliczeniach d-ra Nadmorskiego w pracy „Ludno polska w Pru-

sach Zachodnich". Obok cyfr ludnoci polskiej w r. 1900 poda-

jemy liczb katohków. Powiaty czysto niemieckie opuszczamy.

. Trusy Zachodnie.
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polskiej w r. 1900, przypominajc, e tam wszystkich „dwujzy-
cznych" zaliczamy do Polaków.

Powiaty FomerasMe.

Powiat
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y^armia i Mazowsze.
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estiuiclcich 279,000, czyli ()0?ó ogólnej liczby mieszkaców. Ze-

stawmy tQ cyfr z nasz, polegajc na spisie urzdowym. Do-

szlimy do wyniku, e w Prusach Wschodnich mieszka ogóem
31 1,742 Polaków. Od sumy tej trzeba odliczy Polaków katoli-

ków w powiatach warmiskich: Olsztyskim i Reszelskim, w licz-

bie 49,000. Pozostaje na reszt powiatów wschodnio-pruskich

okoto 262,000 Polaków. Ale nie s to sami Mazurzy protestanccy.

Wiemy, i w powiatach Ostródzkim i Nidborskim mieszka pewna

liczba Polaków katolików, z tablicy za na str. 353 widzimy, e tak-

e wszystkie inne powiaty posiadaj mniejszy lub wikszy procent

katolików, o których nie mamy adnego pow^odu przypuszcza, e
nale bez wyjtku do narodowoci niemieckiej. Dochodzimy za-

tem do wniosku, e Polaków (Mazurów) protestantów jest znacz-

nie mniej, ni 262,000. Tymczasem Tetzner podaje za Hartkno-

chem cyfr daleko wiksz, a mianowicie 279000, a poniewa
obaj s zacitymi germanizatorami, wic i oni wyliczyli niewt-

pliwie raczej jeszcze zamao, ni zawiele „Mazurów." Statystyka

tych dwóch Niemców przekonywa nas, e cyfra maksymalna,

któr zdoalimy wyliczy na podstawie ostatniej statystyki urz-

dowej, jest w rzeczywistoci cyfr minimaln, e mniej ni 31 1,742

Polaków w Prusach Wschodnich niema; ilu jednak jest ich wicej,

tego wobec niepewnoci i niezgodnoci ze sob istniejcych róde,
obliczy niepodobna.

Tem samem nie moemy da zadawalajcej odpowiedzi na

pytanie, czy liczba Polaków zmniejsza lub te zwiksza si w tej

dzielnicy. Wedug wykazów Biura Statystycznego w Berlinie,

liczba Polaków zmniejszya si w ostatniem dziesicioleciu w. XIX.

Mianowicie za naliczono w Prusach Wschodnich osób umiej-

cych i^y/^^o j90 ^o/^/a^ w r. 1890-ym 316,148, w r. 1900 za tylko

286,160. Cyfry te, jak ju zaznaczono, s zapewne faszywe; na-

tomiast mona przypuszcza, e system liczenia by w obu latach

ten sam, a wic stosunek obu cyfr zblia si do prawdy, i liczba

Polaków zmniejszya si rzeczywicie. Przyczyn jest tumne wy-

chodtwo w celach zarobkowych do dzielnic przemysowych i gór-

niczych Zachodu. W r. 1890 naliczono samych ^^Maznrów^

w dzielnicacli czysto niemieckich 2,486, a w r. 1900-ym 10,84^:

wiemy za z teje statystyki, e z ogólnej liczby protestantów pol-
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skich w Prusach Wschodnich, tylko pewna cz przyznaje si^^ do

„n-arodowoci mazurskiej", a mniej wicej poowa uwaa si za

Polaków. Czyni to zwaszcza ci iMazurzy, którzy spotykaj si

stale z Polakami z innych okolic i skutkiem tego nabieraj wiado-

moci narodowej. Takich za jest najwicej z jednej strony

w powiatach Ostródzkim i Nidborskim, a z drugiej na wychod-
twie. Chcc wic dowiedzie si, ilu wanie Polaków wschodnio-

pruskich znajduje si w dzielnicach czysto niemieckich, trzeba^y

liczb Mazurów tamtejszych podwoi, a moe nawet potroi.

W kadym razie nie ulega wtpliwoci, e w cigu ostatniego

lo-lecia wyprow^adzio si z Prus Wschodnich na Zachód co naj-

mniej 20,000 Polaków, a wic blisko 10.^ tamtejszej ludnoci pol-

skiej. To wystarczy na wytómaczenie twierdzenia urzdowego,

e zmniejszya si, liczba tej ludnoci. Czy i o ile zmniejszya si

ponadto jeszcze skutkiem germanizacyi, tego, wobec niepewnoci

i niedokadnoci oblicze statystycznych, stwierdzi nie umiemy.

W obliczeniach naszych, a tak samo na mapkach, doczo-
nych do tekstu, ludno polska w obu prowincyach pruskich wy-

stpuje jako ywio jednolity. Niemcy rozróniaj skrupulatnie

Polaków, Kaszubów i Mazurów^ jako trzy odrbne narodowoci,

bd to pod wpywem staej dnoci do zmniejszania liczby lud-

noci polskiej, bd to dla nieznajomoci rzeczy. Wiadomo, e
róniczkowanie to opiera si na pewnych rónicach historycznych

i jzykowych, które dzi jednak zacieraj si coraz wicej. Mazu-

rzy wschodnio-pruscy s rzeczywistymi Polakami, którzy przybyli

do ziem ongi krzyackich z Mazowsza, sprotestantyzowali si

i, odcici od pnia, zachowali wiele staroytnych form jzykowych,

nadto za przyswoili sobie pojedyncze zwroty i wyraenia nie-

mieckie. Kaszubi zachodnio-pruscy za s potomkami dawnych
Pomorzan, którzy byh blisko spokrewnieni z Polakami, ale ró-

nili si od nich cokolwiek jzykiem, czego dowodzi przedewszy-

stkiem akcent, spoczywajcy nie na przedostatniej, lecz trzeciej

z koca zgosce—jak u Czechów. Posiadaj oni take znaczn
liczb odrbnych form jzykowych, dowodzcych, e ju w owych
czasach, z których pochodz najstarsze zabytki naszego jzyka,

miedzy nim a kaszubskim istniay pewne rónice. Pcd wzgldem
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narodowym jednak Kaszubi uwaaj sic zupenie za l^olaków; za-

mieszkane przez nich powiaty s najsilniejszemi warowniami pol-

skoci w Prusach Zachodnich po lewej stronie Wisy, a i w cza-

sach dawniejszych adnych przeciwiestw narodowych nie byo

—

przynajmniej od upadku ksistwa wschodniego pomorskiego.

W czasach obecnych te zacieraj si, w miar szerzenia si

owiaty, resztki rónic jzykowy eh; jzykiem pimiennym Kaszubów
jest polski, a take w potocznym formy polskie zastpuj coraz

czciej kaszubskie, zwaszcza w powiatach poudniowych.

Nie moemy pozwoli sobie tu na dokadniejsze scharaktery-

zowanie gwary ludowej kaszubskiej i jej odcieni, jak i gwary ma-

zurskiej, lecz musimy odesa czytelników do prac specyalnych,

jak: Fankidejskiego (Sownik geograficzny). Nadmorskiego, Ra-

muta. Ktrzyskiego i t. d. Tam te znajd blisze szczegóy,

dotyczce charakteru, sposobu ycia, zwyczajów i poda Kaszu-

bów i Mazurów i przekonaj si, e gbokich rónic midzy nimi

a innymi Polakami pod adnym wzgldem niema. Od siebie do-

damy tylko jeszcze, e wszelkie próby obliczenia, ilu waciwie
Mazurów i Kaszubów mieszka w pruskim pasie nadbatyckim, byy
nadaremne. Kady ze statystyków umia wprawdzie poda do
cile okrelon liczb Kaszubów, —Mazurami zajmowano si do-

td niewiele—ale kady dochodzi w swoich obliczeniach do innego

rezultatu. Pochodzi to poprostu std, e w rzeczywistoci nie-

podobna dzi ju pocign dokadniejszej granicy midzy Kaszu-

bami i Polakami i stwierdzi, do której grupy pojedyncze osoby

nale. Najwicej Kaszubów wyliczy Stefan Ramut, a miano-

wicie 155,000 w Prusach Zachodnich, 15,000 w prowincyi Pome-

raskiej, a 72,000 na wychodtwie w Niemczech i Ameryce. Ogó-

em okoo 242,000 w r. 1890. Cyfra ta wydaje si Stefanowi Ko-

mornickiemu za wysoka, autor ten nie wdaje si jednak we wasne

obliczenia. Ks. F. Fankidejski wyliczy na rok 1867-y tylko 120,000

Kaszubów. A statystyka urzdowa? Z tej najmniej jeszcze mona
si dowiedzie, bo cyfry jej zmieniaj si radykalnie przy kadym
spisie ludnoci. Tak np. w r. 1890 naliczono urzdownie w obwo-

dzie regencyjnym Gdaskim 50,787, a w Kwidzyskim 2,011 Ka-

szubów. Dziesi lat póniej za byo ich, wedug tego róda,
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w obwodzie Gdaskim 88,685, w Kwidzyskim 10,492, ogóem
wi^c liczba ich wzrosa z 52,798 na 99,357, czyli o 88,^, co oczy-

wicie jest zupenie niemoliwe. Tak sam cisoci odznaczaj

sie zreszt i obliczenia, dotyczce ^Mazurów", któryci liczba

w obwodzie Gbiskim wzrosa rzekomo od r. 1890 do 1900

z 66,491 do 75.531, a w obwodzie Królewieckim z 33,635 do 55,335,

gdy równoczenie zmalaa w obu obwodaci ogromnie liczba „Po-

laków". Denie do zmniejszania ludnoci polskiej na korzy
Kaszubów i Mazurów jest w statystyce urzdowej zbyt widoczne,

aby mona przypisywa jej jakiekolwiek znaczenie. Musimy wic
zadowoli si stwierdzeniem, e z ludu polskiego w Prusaci

Wsciodnich, którego siedziby okrelilimy wyej, ogromna wik-
szo uywanarzecza, zwanego mazurskiem; z Polaków zactiodnio-

pruskicti za mniej wicej czwarta cz mówi gwar kaszubsk.

Jest ona najwicej rozpowszectiniona w powiatach pónocno-za-

chodnich, a mianowicie: Puckim, Kartuskim, Gdaskim nizinnym

i Wejherowskim, mniej ju w Kocierzyskim, Chojnickim, Czu-
chowskim, Tczewskim i Tucholskim.

W otwartem ku pónocnemu wschodowi pókolu, zamieszka-

nem przez ludno polsk w pruskim pasie nadbatyckim, Kaszubi

i Mazurzy stanowi ogniwa zewntrzne. W porodku mieszkaj
Polacy, którzy nigdy nie utracili zwizków i poczucia jednoci
z reszt narodu; ale i ten ywio nie jest jednolity. Po prawej

stronie Wisy, w powiatach Toruskim, Chemiskim, Wbrze-
skim, Brodnickim i Lubawskim, Polacy s tubylcami, zamieszkuj

te ziemie od zarania dziejów. Po lewej stronie Wisy ludno
powiatów poudniowych: wieckiego, Zotowskiego i Waec-
kiego, z których dwa ostatnie naleay niegdy do Wielkopol-

ski, siedzi od wielu wieków na ziemi niegdy pomorskiej. Po-

lacy w innych powiatach to ywio napywowy z rónych cza-

sów i z rozmaitych czci b. Rzeczypospolitej. Zdaje si, e do
tej grupy nale take Polacy w powiatach pomeraskich: Bytow-
skim i Lborskim. Tubylcami bowiem by nie mog, a z Kaszubów
zdaj si nie pochodzi. Pomimo rónicy pochodzenia, wszystek

ten lud, nie wyczajc Kaszubów i Mazurów, przedstawia si pod

wzgldem charakteru, temperamentu i pozorów zewntrznych,
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jako cao do jednolita. Wszystkie rónice zrównowayy i wy-

równay dwa wpywy: ostrego klimatu, dugiego wspóycia i cz-

ciowego zmieszania si z ywioem niemieckim. Jest to lud

twardy, surowy, stanowczy, bardzo rozwany, a mao lotny, kon-

serwatywny z przekona i temperamentu i dlatego niebardzo

przedsiebierczy, za to wytrway i pracowity. Z ludnoci W. Ks.

Poznaskiego zbliaj si do niego najwicej Krajczanie. Wielko-

polan przypominaj najwicej jeszczemieszkacyb. ziemi Chemi-
skiej i Miciaowskiej, pociodzcy z tego samego gniazda i y-
jcy w podobnycti warunkaci bytu. Mówic o charakterze „ludu"

polskiego w Prusach Zachodnich i Wschodnich, nie mamy na my-

li tylko ludnoci wiejskiej. Spotykamy to samo we wszystkich

warstwach i stanach, zarówno u wocian drobnych i zamonych
„gburów", jak i u nielicznej ju teraz szlachty, inteligencyi i mie-

szczastwa.

Niemcy w obu prowincyach s wycznie ywioem napy-

wowym, bardzo niejednolitym pod wzgldem pochodzenia, jzyka,

temperamentu i zwyczajów. Spot} kamy tam wszystkie przeci-

wiestwa, jakie tylko istniej midzy rozlicznemi szczepami nie-

mieckiemi, a s one tak silne, tak znacznie wiksze od rónic mi-'

dzy Polakami z rozmaitych okolic, e nie zdoay ich dotd zatrze

wspólne warunki ycia i pracy. Tylko pod wzgldem narodo-|

wym i politycznym istnieje obecnie jedno zupena. Z Niemcami)

cz si te w Prusach Zachodnich, tak samo jak w Poznaskiem.

I

ydzi. Utrzymali oni dawny przyjazny stosunek z Polakami tylkoi

tam, gdzie s zagroeni powanie antysemityzmem niemieckim. ,
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ROLNICTWO, PRZEMYS, HANDEL, RODKI

^^^ KOMUNIKACYI.

iw
[Mrusj Zachodnie i Wschodnie nale do krajów bardzo skpo

W' wyposaonych przez natur. Nie posiadaj one skarbów mi-

^ "neralnych, ani te gleby, któraby zapewniaa wiksze zyski

rolnictwu. Ogromn cz kraju zajmuj jaowe piaski, torfowi-

ska, moczary i lasy, a pojedyncze skrawki ziemi lepszej zostay,

z wyjtkiem niewielkiego obszaru ziemi Chemiskiej, dopiero

Fiisaey na Wile.

W czasach niezbyt dawnych wydarte wodzie i przystosowane

przez sztuczne osuszenie do potrzeb rolnictwa. Stwierdzilimy

ju, e temi wanie stosunkami tómaczy sie stosunkowo sabe

zaludnienie obu prowincyi. Wobec riemoliwoc rozwinicia

si przemysu na wiksz skal, gównem ródem wyywienia
ludu pozosta tam i pozostanie zapewne jeszcze bardzo dugo zie-

mia, dajca na ogó skpe plony. Z caego obszaru nadaje si do

uprawy zboa niewiele wicej, ni poowa, a z tej poowy tylko
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niezbyt wielka cz posiada gleb rednio i wicej ni rednio

urodzajn. W tablicy poniszej dajemy pogld na podzia ziemi,

wedug jej uytecznoci, w obu prowincyach pruskich:

Pola i ogrody
ki . . .

Pastwiska

Lasy . . .

Zabudowania
Nieuytki
Wody i drogi

Prusy Zachodnie
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W stosunku procentowym przypadao
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Te same stosunki przedstawiaj si, z uwzgldnieniem ogól-

nego obszaru woci wymienionych kategoryi, jak nastpuje:

'Prusy Wschodnie.

Wielko
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Widzimy wic, e w obu prowincjach zwikszya si w cigu

tych lat 13 zarówno liczba gospodarstw maych, jak i obszar ich

ogólny. Rozwój ten w kierunku rozdrobnienia posiadoci ziem-

skiej jest w Prusach Zachodnich wiele wicej widoczny, ni we
Wschodnich. Cyfry kocowe w obu obliczeniach nie zgadzaj si

ze sob, tak samo i z tych samych przyczyn, jak w W. Ks. Po-

znaskiem (por. str. 218). Mianowicie za ta statystyka urzdowa

mogaby doprowadzi do faszywego wniosku, e ogólny obszar

zwikszy si od r. 1882— 1895 w Prusach Zachodnich o 64,100,

a w Prusach Wschodnich nawet o 163,000 hektarów. Rónica
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tylko powiaty poudniowe; ogromna wikszo kraju ma charakter

czysto niemiecki lub niemiecko-litewski i cyfry, dotyczce caej

prowincyi lub te pojedyczycti obwodów regencyjnych, nie

uprawniaj zgoa do adnych wniosków o stosunkach w powia-

tach polskich. Cyfr za, któreby dotyczyy rolnictwa, prze-

mysu i handlu w pojedynczych powiatach, nie posiadamy. Mo-
emy wic zaznaczy tylko tyle, e ludno polska w Prusach

Wschodnich zajmuje si prawie wycznie rolnictwem, bd to

w charakterze wacicieli, bd robotników. Wasno wielka

i rednia znajduje si w powiatach, posiadajcych ludno polsk,

wycznie w rkach szlachty niemieckiej. Szlachta polska wygi-

na tam zupenie, skutkiem scharakteryzowanego wyej manewru
Schona. Natomiast wasno mniejsza w poudniowych powia-

tach wschodnio-pruskich jest polska i zajmuje okoo poowy ca-

ego obszaru rolnego. Poród gospodarzy mazurskich jest zna-

czna liczba takich, którzy posiadaj gospodarstwa do obszerne,

po loo i wicej morgów magdeburskich. Wikszo stanowi
jednak gospodarze drobni. Przemysem i handlem Mazurzy trud-

ni si tylko wyjtkowo, przedsiebierstw wasnych nie posiadaj;

znaczna ich liczba pracuje tylko w przemyle drzewnym, rozwi-

nitym bardzo w tej prowincyi. Take w ruchu komunikacyjnym
nie bior udziau wybitnego.

Inaczej jest w Prusach Zachodnich. Tam zastajemy Polaków
we wszystkich bez wyjtku gaziach zarobkowania zarówno na

roli, jak i w przemyle, w handlu, jak i w ruchu komunikacyjnym

na ldzie i wodzie. Tam wic ogólna charakterystyka stosunków

i do nich si odnosi; trudno tylko ogromnie, a nawet niepodobna

okreli bliej, jaki jest ich udzia na kadem polu pracy. Spot-

kalimy si z t trudnoci ju w W. Ks. Poznaskiem. Tam je-

dnak mielimy dane statystyczne, które pozwoliy nam obliczy

przynajmniej w przyblieniu, ile ziemi, ile przedsiebierstw prze-

mysowych znajduje si w rkach polskich, czy rozwój odbywa
si na korzy lub na niekorzy Polaków. W Prusach Zachod-

nich natomiast musimy odstpi zupenie od podania jakichkol-

wiek cyfr, majcych pretensy do cisoci, nawet gdy chodzi

o podzia wasnoci ziemskiej midzy ludno polsk i niemieck.

W pocztkach XIX stulecia z obszaru rolnego w Prusach Zachód-
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nich znaczna wikszo, conajmniej ^1^, znajdowaa si w rakach

polskich. Dzi z caej prowincji Polacy posiadaj zaledwie ^3,

i tylko w niektórych powiatach przewaga jest jeszcze po ich stro-

nie. Strata jest nastpstwem przechodzenia woci wielkich w reee

niemieckie. W r. 1886 z 550,829 hektarów wielkiej wasnoci
ziemskiej w obw. reg. Kwidzyskim, rzd posiada 30,177, Niem-

cy 366,536, a Polacy 84,155 hektarów. Gorszy jeszcze by sto-

sunek w reg. Gdaskiej. Tam w tyme roku z 315,852 hektarów,

w rkach rzdu i Niemców znajdowao si 297,424, a w polskich

Gdask. Port.

tyko 18,428 ha. Od tej pory komisya kolonizacyjna wykupia

z rk polskich znaczne obszary, zwaszcza w ziemi Chemiskiej

i osiedlia na nich kolonistów niemieckich, a jakkolwiek w kilku

wypadkach i Polacy nabyli wiksze dobra[od Niemców, i namno-

yo si zamonych „gburów" w Prusach Zachodnich, to jednak nie

zdaje si, aby nowe nabytki polskie wystarczay na wyrównanie

strat. W jaki sposób rozdziela si midzy Polaków i Niemców

drobna wasno ziemska, na to zupeny brak danych statystycz-

nych nie pozwala odpowiedzie. Wiemy tylko, e istniej po-

wiaty, w których wocianie polscy posiadaj stanowcz prze-
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wag. S to mianowicie powiaty: Wejherowski, Kartuski, Ko-

cierzyski, Tucholski, Kwidzyski po lewej stronie Wisy, Che-
miski, Toruski, Brodnicki i Lubawski. W Sztumskim drobna

polska wasno ziemska stanowi zwart cao, równajc si
poowie powiatu, w Grudzidzkim wynosi mniej wicej Yg,

w wieckim poow; w Chojnickim i Zotowskim obszar wasnoci
polskiej jest ju stosunkowo szczupy, w Puckim, Tczewskim i Sta-

rogrodzkim nie wynosi wicej ni Ys- Inne powiaty, jak Waecki,
Czuchowski, Gdaski nizinny. Elblski, Malborski i Suski s zu-

Szluza pod Plehnsdoif. Obecnie gówny port przed Gdaskiem

penie opanowane przez Niemców. W Gdaskim wyynnym znaj-

dujemy jeszcze kilkadziesit gospodarstw polskich. Dodamy, e
w pomeraskim powiecie Bytowskim cay kt poudniowo-wschod-
ni, wcinity midzy powiaty Kocierzyski i Czuchowski, znajduje
si w rkach polskich. O ile mona wnosi z podawanych przez

pras codzienn, a niestety nie regestrowanych dokadnie przez

nikogo, wiadomoci o przechodzeniu woci z rk jednych w dru-
gie, oraz urzdowych i prywatnych skarg niemieckich, drobna
wasno polska zwiksza si od pewnego czasu stale skutkiem
parcelacyi dóbr, zarówno polskich jak i niemieckich, i bezpored-
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niego nabywania maych skrawków gruntu przez oszczdnych ro-

botników. Wedug sprawozdania urzdowego, odczytanego w sej-

mie pruskim przez hr. Biilowa, Polacy nabyli od r. 1897— 1900

w Prusach Zachodnich z rk niemieckich 31,054 hektary, gdy

Niemcy wykupili w tym czasie z rk polskich 16,434 ha. Zysk po

stronie polskiej wynosi 1,154 posiadoci, obejmujce 14,630 ha,

czyli blisko 60,000 morgów magdeburskich. Cyfr tych sprawdzi
nie moemy. Ze jednak chop polski w Prusach Zachodnich,

tak samo jak w Poznaskiem, paraliuje czciowo dziaalno
komisyi kolonizacyjnej, to nie ulega adnej wtpUwoci.

W uzupenieniu uwag o komisyi kolonizacyjnej, umieszczonych

w opisie W. Ks. Poznaskiego, podajemy tu ogólny pogld na wy-

niki dziaalnoci tej instytucyi antypolskiej, z uwzgldnieniem

liczby i obszaru woci, zakupionych od Niemców i Polaków,

Hczby utworzonych przez ni osad i osiedlonych kolonistów nie-

mieckich, od czasu jej powstania do koca roku 1901.

Woci zakupione.

Rok
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Do roku 1901 wic komisya wykupia ogóem z rk polskici

blisko 300,000 morgów magdeburskicti, a z rk niemieckici cokol-

wiek mniej. Moga za zakupi bez porównania wicej ziemi,

gdyby nie trudno znalezienia osadników. Ofiarowano jej bo-

wiem w przeciciu rocznie na sprzeda: z rk niemieckici 90 wo-
ci wielkici, a 30 go-

spodarstw chopskich,

z rk polskich za 43

woci wielkie, a 35
chopskich. Woci pol-

skich ofiaro wano jej

wogóle do r. 1901 -go

608, to znaczy, e komi-

sya moga bya wykupi
do tego czasu mniej

wicej poow wszy-

stkiej wielkiej wasnoci
polskiej. Fakt ten rzuca

bardzo charakterystycz-

ne wiato na usposo-

bienie polskich wik-
szych wacicieU ziem-

skich.

Z ogólnego obszaru,

zakupionego przez komi-

sy od Niemców i Po-

laków od r. 1886— 1890

wcznie, przypada na

W. Ks. Poznaskie
105,328, na Prusy Za-

chodnie 42,137 hekta-

rów. Z przestrzeni tej cz tylko zdoano obsadzi koloni-

stami niemieckimi, mianowicie za osiedlono kolonistów do koca
r. 1900 w Ks. Poznaskiem 3,141 (2,899 protestantów i 242 katoli-

ków),a w Prusach Zachodnich 1,136 (1,129 protestantów i 7 katoli-

ków), ogóem zatem 4,277 (4,028 protestantów i 249 katolików).

Z tej liczby jednak znaczna cz pochodzi z tych samych dzielnic,

47

.Dansker", wykusz w murze zamku kizyaokiego

w Toruniu.
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w których zobtali osiedleni, mianowicie za: z W. Ks. Poznaskie-

go 830, a z Prus Zachodnich 732, razem 1,562. Liczba rodzin

niemieckich, sprowadzonych przez komisy do tych dwóch dziel-

nic wynosi zatem tylko 2,715. Liczc na rodzin 5 gów, docho-

dzimy do wniosku, e liczba Niemców w obu prowincyach zwik-

szya si skutkiem dziaalnoci komisyi kolonizacyjnej o i 3^575

gów, czyli niespena 0,4%' ogólnej liczby ludnoci. Poniewa za
o charakterze narodowym kraju stanowi nie posiado, lecz lud-

no, przyzna trzeba, e wyniki, osignite przez komisy, kosztem

olbrzymich sum, nie s imponujce.

Jak ju zaznaczono, Prusy Zachodnie s krajem przewanie

rolniczym. I tam jednak w latach ostatnich przemys i handel

wystpuje do wspózawodnictwa z rolnictwem i zatrudnia coraz

wiksz liczb rk. Podzia ludnoci na 3 gówne grupy zawo-

dowe i rozwój stosunków od r. 1882 do 1895 unaoczniaj cyfry

nastpujce:

Ga
zarobko-

wania

LICZBA OSO H

yjcych z zawodu,
wymienionego
w kolumnie I

w r. 1882 w r. 18'^5

pracujcych w za-

wodzie, wymienio-

nym w kolumnie I

w r 1882 w i\ 1895

Na 1000 osób zarobku-

jfjcych, pracowao w z;i-

wodzie, wymienionym

\v kolumnie 1

W r. 18S2 w r 1893

Rolnictwo

Przemys.

Handel .

832,155
265,906

95>645

822,666

317,906
112,062

294,723
98,952

33.931

297,059
116,619

41,726

690
195

67

653
203
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Widzimy wic, e liczba osób pracujcych w rolnictwie
|

zwikszya si cokolwiek, a ogólna liczba osób, yjcych z roi--

nictwa i procent zatrudnionych w rolnictwie, zmniejszyy siej

znacznie;, natomiast zwikszyy si wszystkie cyfry, dotyczcej

handlu i przemysu.

Podzia pracujcych w przemyle i handlu (wraz z ruchem

komunikacyjnym) na pojedyncze grupy zawodowe by w r. 180-

nastpujcy

:
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Ga zarobkowania

Wyrób odziey, obuwia, pranie . . . .

Budownictwo
Wyrób rodków spoywczych, tytuniu itd.

Wyroby metalowe (oprócz maszyn)
Wyroby drzewne
Wyrób maszyn
Kamienioomy, liuty szklane, cegielnie itp.

Wyroby skórzane

Tkactwo i przdzalnictwo
Drukarstwo i litografia

Przemys ciemiczny
Papiernie i introligatornie

Wyrób smoy, oleju, myda, gazu
Górnictwo i iutnictwo

Przemys artystyczny ,

Bez okrelonego zawodu

Przemys

Handle i banki

Ubezpieczenia

Hotele i obere
Komunikacya

Handel i komunikacya .

Liczba osób
zatrudnio

nyci

28,487

26,332

16,454

14,133
10,198

8,153

5,796
1,842

1,442

1,080

771

549
551
312

67

452

116,619

20,481

220

10,936

10,089

41,726

Na 1,000

zarobku-

jcyci

49,6

45,8
28,6

24,6

17,8

14,2

10,1

3,2

2,5

1,9

1,3

1,0

0,9

0,6

0,1

0,8

203,0

35,6

0,4

19,9

17,6

72,6

Zarówno w przemyle, jak i iandlu zachodnio-pruskim, olbrzy-

mia przewaga jest po stronie przedsiebierstw maycti, zatru-

[idniajcych tylko po kilka osób. Przemys wielki rozwija si

[j
powoli, jeszcze wolniej ni w W. Ks. Poznaskiem, jakkolwiek

Prusy Zaciodnie posiadaj kilka zakadów olbrzymieli, na jakie

Ksistwo nie zdobyo si dotd. W r. 1895 byo w Prusaci Zaci.

zakadów: zatrudniajcych tylko waciciela i czonków jego ro-

dziny: 30,751; 2—5 osób 19,032; 6— 10 osób 2,oi2; 11—50 osób

^^43; 51—200 osób 167; wicej ni 200 osób 35. Do najwik-
szych zakadów nale 4 warsztaty okrtowe (2,658 osób), 1 fa-

li bryka broni (1,016 osób), 2 fabryki maszyn parowych (2,648

'osób), 1 fabryka tytuniu (1,441 osób). Mniejsze zakady pomija-
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my. Przedsiebierstw wikszych budowlanych byo w Prusach w r.

1885 ogóem 61 (6,521 osób), cukrowni wikszych 19 (5,776 osób),

oraz 2 mae, gorzelni 345, zakadów mleczarskich i fabryk sera

296 (1,171 osób), mynów 1,406 (3,078 osób), tartaków 313 (3,217

osób), stolarni 2,363 (4,476 osób), garbarni 54 (164 osoby). Wogóle

przemys zachodnio-pruski opiera si tak samo, jak poznaski,

przewanie na rolnictwie; polega na przerabianiu produktów ro-

linnych ziemi oraz dostar-

czaniu narzdzi rolnictwu

i zwizanemu z nim przemy-

sowi. Nadto ssiedztwo mo-

rza sprawio, e rozwin
si tam przemys budowy
okrtów na wielk skal,

a w poczeniu z nim wyrób

broni.

O ile w tym przemyle

i handlu bierze udzia ludno
polska, tego okreli cyframi

niepodobna. To tylko wia-

domo, e jest ona reprezen-

towana we wszystkich ga-
ziach zarobkowania, a z dru-

giej strony wszystkim dostar-

cza wielkiej liczby rk robo-

czych. Po zatem mona stwierdzi, e w latach ostatnich ruch

przemysowy i handlowy uwydatnia si coraz silniej wród ludno-

ci polskiej, dziki ogólnemu oywieniu, którego róda spoczywaj j

w stosunkach politycznych, i skutecznym usiowaniom, aby zorga- ;

nizowa si celem wspólnej pracy. Jednym z najwaniejszych i

objawów a równoczenie czynnikiem energii przemysowej i han-
j

dlowej w spoeczestwie polskiem w Prusach Zachodnich s, tak i

samo jak w Poznaskiem, banki ludowe i spóki zarobkowe, pozo-

stajce pod kierownictwem „patrona", ks. Piotra Wawrzyniaka, ,

i „wicepatrona" d-ra Rzepnikowskiego z Lubawy. Sprawozda- -

nia z dziaalnoci zwizku spóek s te jdynem pewnem ródem,
które upowania do jakichkolwiek wniosków o ruchu zarobkowym

Ks. Piotr Wawizyniak.

Patron zwijjzku spóek zarobkowyeli.
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wród ludnoci polskiej i udziale w nim pojedynczych stanów.

W tablicy poniszej zestawiamy ze sob cyfry, charakteryzujce

dziaalno i znaczenie spóek poznaskich i zachodnio-pruskich,

wedug sprawozdania za rok 1902.

Wyszczególnienie
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Doczamy do uwag o dziaalnoci Zwizku spóek zarobko-

wyi w W. Ks. Poznaskiem i Prusacli Zaciodnicti pogld na

rozwój tyci poytecznycli instytucyi od powstania zwizku do

r. 1902. Podajemy w tym celu zestawienie liczby spóek i czon-

ków, naecycti do zwizku, oraz waniejsze cyfry z bilansów

w odstpaci picioletnicti.

Rok
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polach pracy. Bardzo wanym czynnikiem w tym rozwoju jest

utworzony w r. 1890 „Bank zwizku spóek zarobkowych" z sie-

dzib w Poznaniu. Bank ten nie jest spók, lecz towarzystwem

akcyjnem, do którego spóki pojedyncze przystpuj jako akcyo-

naryusze. Instytucya ta pozwala na systematyczne zorganizowa-

nie ogólnej dziaalnoci spóek, poredniczy midzy niemi, regu-

luje odpyw i dopyw kapitaów, sowem, jest rodowiskiem ca-

ego ruchu finansowego w spoeczestwie polskiem. W ostatnim

roku sprawozdawczym, 1902-gim, ogólny obrót tego banku wyno-

si 161,179,69'-! marki.

Porównanie cyfr, umieszczonych w tablicy na str. 373, prowa-

dzi do wniosku, e udzia ludnoci, yjcej z przemysu i handlu,

w spókach zarobkowych, jest w Prusach Zachodnich znacznie

mniejszy, ni w W. Ks. Poznaskiem, a rónica rzucaaby si jesz-

cze wicej w oczy, gdyby zawód wszystkich czonków by ozna-

czony. Z drugiej za strony widzimy z ostatniego sprawozdania

Patronatu, e z ogólnej liczby 34 spóek zachodnio-pruskich, blisko

potowa, a mianowicie 16, ma sw siedzib po wsiach, gdy w Po-

znaskiem na 103 spóki jest tylko 14 wiejskich. Oba te fakty

zgadzaj si zupenie ze sob i dowodz, e polski stan przemy-

sowy i handlowy jest w Prusach Zachodnich stosunkowo slaby,

i € w rkach polskich znajduj si przewanie drobne przedsi-

biorstwa po wsiach i maych miasteczkach, gdy przemys i handel

na wiksz skal jest opanowany przez Niemców. Uwydatniaj
to jeszcze wyraniej cyfry szczegóowe. Spóka polska w Gda-
sku, w którym skupia si cay ruch handlowy prowincyi, posiada

wogóle tylko 62 czonków. Dwie spóki w rozwijajcym si po-

tnie Grudzidzu, licz razem 490 czonków, a w tej liczbie 175
rolników, 164 przemysowców i rzemielników i 151 zatrudnio-

nych w „innych zawodach". Zaznaczy za trzeba, e wedug
nomenklatury, przyjtej w sprawozdaniach spóek, do przemy-

sowców i rzemielników bywaj zaliczani take kupcy, a rubryka

..innych zawodów" obejmuje wszystkie osoby, stojce poza rol-

nictwem, handlem i przemysem, a wic urzdników, osoby zatruci'
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nione w luchu komunikacyjnym, intcligcncy i t. d. W rozwija-

jcej siQ szybko Chemy z 230 czonków jest tylko 22 przemy-
sowców i rzemielników i jeden czonek, yjcy z „innego za-

wodu". Natomiast w miastaci, które zatrzymay si w swym roz-

woju, udzia przemysowców i rzemielników jest znaczny:

w Chemnie, cierpicem bardzo skutkiem swego pooenia midzy
Toruniem a Grudzidzem, wród 504 czonków znajdujemy w 2

spókach 187 przemysowców i rzemielników, w Czersku na Ka-

szubach na 510 czonków jest ich 119, w Golubiu na 327 czonków
82, w Lubawie na 1984 czonków— 380, w Nowem na 347 czon-

ków— 90, w Starogardzie na 414 czonków— 105, we wsi Starym-

Grudziadz. Widok ogólny.

targu na 328 czonków— 86, w Wbrzenie na 619 czonków— 133.

W Brodnicy na 334 czonków zajmuje si przemysem i rzemio-

sem 95. Z wanych rodowisk ruchu przemysowego i handlo-

wego tylko Toru posiada znaczn liczb kupców i przemysow-

ców polskich. Niestety w sprawozdaniu Patronackiem zawód

czonków spóek tamtejszych nie zosta oznaczony.

Koczymy na tem nasze uwagi o roli, jak odgrywa ludno
polska w przemyle i handlu zachodnio-pruskim i przystpujemy

do charakterystyki stosunków komunikacyjnych i ogólno-handlo-

wych tej prowincyi. Jeeh spojrzymy na map Prus Zachodnich,

to rzuc nam si przedewszystkiem w oczy trzy szczegóy: morze
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z bogato rozwinit lini wybrzey zatoki Gdaskiej, szeroka

wstQga Wisy, przepywajcej ca prowincy z poudnia ku pó-

nocy, od Torunia do Gdaska, i rzadka sie torów kolejowyci,

z którycti jedne biegn wzdu Wisy, inne przerzynaj kraj w kie-

runkacti pónocno-wsctiodnim i pólnocno-zaciodnim, a prawie

wszystkie zbiegaj w miecie Tczewie i tamcz si w jedn lini,

zmierzajc do Gdaska. Wszystko wskazuje na to, e Gdask,

pooony nad morzem, nad Wis i w pobliu wielkiego wza ko-

lejowego, jest gównem rodowiskiem caego ructiu komunikacyj-

nego i handlowego, sercem caej prowincyi. Oprócz Gdaska,

znajduj si w korzystnyci warunkacti tylko miasta, pooone nad

Wis i te, w któryci, z przyczyn czsto tylko przypadkowycli,

krzyuj si tory kolei elaznycti, a wic z jednej strony Toru,
Grudzidz i Tczew, a z drugiej Ciojnice. Reszta kraju posiada

komunikacy albo niewygodn, albo zupenie niedostateczn, co

odbija si oczywicie bardzo silnie na rozwoju jego stosunków.

Gdy patrzymy na map, mamy wraenie, jakoby jedynym celem

budowania linii kolejowyci byo wytworzenie jaknajprostszego

; zwizku midzy dalszemi rodowiskami handlowemi, a Gdaskiem,

I

z zupenem pominiciem interesów kraju pooonego w porodku.

i Biegn wic do Gdaska prawie prostolinijnie tory z Berlina przez

I

Krzy, Pi i Chojnice, z Szczecina przez Szczecinek i Chojnice,

z Bydgoszczy przez puste pola, gdzie tor kolejowy na przestrzeni

paruset kilometrów nie dotyka adnego miasta, z Torunia przez

Grudzidz, Kwidzyn i Malbork z zupenem pominiciem bardzo

wanego niegdy rodowiska handlowego, Chemna, WTeszcie

z Warszawy przez Maw, Iaw i Malbork, z pominiciem Lu-

bawy. Wszystkie te tory zbiegaj si w Tczewie i std zmierzaj

razem do Gdaska, oddalonego o 4 mile, zabierajc ze sob po
drodze drugorzdne linie kolejowe z Kocierzyny i Kartuz. Wresz-

cie za czy si Gdask torem, cigncym si pocztkowo wzdu
wybrzey, z Wejherowem, a nastpnie z Lborkiem, Supskiem
i innemi miastami na wybrzeu pomeraskiem. Gdy w kierunku

pónocnym komunikacya jest bardzo dobra, pomidzy wschodem
a zachodem po lewej stronie Wisy niema prawie adnej. Na
ogromnej przestrzeni, od granicy W. Ks. Poznaskiego a do Ko-
cierzyny, istnieje tylko jeden tor, przerzynajcy linie, które bie-

43
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gn w stron Gdaska, a mianowicie z Szczecina przez Chojnice

do Grudzidza. Skrzyowaniu si tych linii kolejowych zawdzi-

czaj swój stosunkowo wielki rozwój Chojnice. Po prawej stro-

nie Wisy tory poprzeczne s liczniejsze. Przedewszystkiem z To-

runia wychodzi bardzo wana linia przez Wbrzeno i Iaw do

Ostródy, a std w gb Prus Wschodnich; nadto z Grudzidza

przez Brodnic do Lidzbarku i Mawy, z Kowalewa przez Chem
i Unisaw do Fordonu, a std do Bydgoszczy, i z Kornatowa (nad

drog torusko-gdask) do Chemna. Nadto istnieje zwizek

bezporedni midzy Malborkiem a Elblgiem. Dugo wszyst-

kich torów kolejowych w Prusach Zachodnich wynosi 1,469 kilo-

Griidzidz. Od stroiij' Wisy.

metrów, a wic znacznie mniej, ni w Ks. Poznaskiem, jakkol-

wiek obszar Prus Zachodnich jest znacznie wikszy. Na 1,000

kilometrów kwadratowych przypada w Prusach Zachodnich 58,8,

a na 100,000 mieszkaców 97,9 kim. toru.

Zaprowadzenie kolei elaznych uatwio komunikacy midzy

wielkiemi rodowiskami handlowemi a reszt kraju i dalszemi

okolicami, ale nie wywoao adnego przewrotu w stosunkach

handlowych zachodnio-pruskich. Gównemi arteryami i podsta-

wami ruchu handlowego pozostay, jak byy od wieków, Wisa

i morze,—Wisa, znoszca na swym szerokim grzbiecie do Prus,

Zachodnich produkty swego rozlegego a urodzajnego dorzecza,
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morze, zapewniajce najprostszy i najtaszy zwizek z najwa-

niejszemi rynkami caego wiata. Wprawdzie zaprowadzenie

kolei elaznych miao ten skutek, e cz zboa z Królestwa Pol-

skiego bywa wywoona na zachód krótsz drog ldow, ale ruch

na Wile nie zmniejszy si mimo to, lecz przeciwnie, oywi si

bardzo. Równoczenie bowiem zwikszy si wywóz innych ar-

tykuów i wzroso zapotrzebowanie towarów zamiejscowych w do-

rzeczu Wisy, nadto za przez zbudowanie kanau Bydgoskiego

nastpio poczenie midzy Wis a Noteci, Wart i górn Odr,
co oczywicie przyczynio si ogromnie do oywienia ruchu na

Wile.

Rzecz prosta, e na wymianie towarów korzystaj przede-

wszystkiem Gdask, jako port poredniczcy midzy dorzeczem

Wisy a rynkami zamorskiemi, i Toru, jako pierwszy port na

Wile na terytoryum pruskiem. Chcc te zoryentowa si w roz-

miarach tego ruchu handlowego, musimy przyjrze si dowozowi
i wywozowi w obu wymienionych portach. O ruchu na Wile
pod Toruniem, tamtejsza izba handlowa podaje w swem sprawo-

zdaniu za rok 1901 cyfry nastpujce.

W r. 1901 przepyno przez port toruski, oprócz statków

pustych i osobowych:

WT A A StatKoww drodze
z towarami
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W szczegóach ten dowóz i wywóz przedstawia si jak na-

stpuje :

Oznaczenie towaru

Dowóz w tonnach

(1,000 kg.)

od Gdaska I

z Król. Polsk
1 i od granicy

Wywóz W tonnach

(1,000 kg.)

do Gdaska
do Król. Polsk.

i ku granicy

Cukier .

Pszenica

Zyto . .

Owies .

Jczmie
Inne zboa
Siemi lniane

Drzewo na opa
Gazie i faszyny

Wyroby drzewne
Maszyny . . .

Ryby
Makuciy i otrby
Kamienie i wyroby
kamienne

Wgle ....
Cegy, dactiówki itd

Wyr. gliniane, porcel

Paty . . .

Cement i wapno
Inne towary .

Razem

901,440
581,870

630,360
78,270
20,240

700,410

3,150

294,280

52,430
922,780
114,2901

1 535,550!

4114,5001

3430,460
0,940
3,810

3,240

4125,040

2706,060

99,940
204,140

55,310
12,140

760,560
2054,810

95,700
1,710

0,150

15238,340

4301,000

244,690

372,350

17493,280125946,900

10231,410

99,450
458,050
170,570

11 18,040

13,150

1,000

150,000

0,780
2,060

2,680

3329,170

570,000

103,300

4400,630

4.300

10,800

1412,000

1,480

247,870
960,000

24,350

21450,290! 2660,800

Kolej elazn przewieziono do Torunia w r. 1901 rozmai-

tycli produktów i towarów ogóem 251.530,7 tonn, oraz 249.209

sztuk byda i rozmaitego ptactwa, wywieziono za z Torunia

310.007,5 tonn towarów oraz 298.499 sztuk byda i ptactwa.

W dowozie kolejowym najwiksze pozycye stanowi: elazo i stal

(3.107,5 tonn), wyroby stalowe i elazne, maszyny itd. (3,682 t.),

zboa (26.930 t.), drzewo (60.104 t.), otrby (107.885), makuciy

(20.255 t.), wgle (60.949 t.), cukier surowy (2.952 t.), w wywozie

za elazo (1.633 t.), zboe (20.854 t.), drzewo (12.858 t.), otrby

(121.975 t.), makuciy (19.269 t.).
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Widzimy wic,e transporty kolejowe zarówno w dowozie, jak

i wywozie s w Toruniu wiksze, ni transporty drog wodn.
Ogromna wikszo towarów, spawianych Wis, nie bywa bo-

wiem wyadowywana w Toruniu, lecz mija port tamtejszy, przy-

czem jednak ructi ten odbija si bardzo silnie a korzystnie na sto-

sunkacti zarobkowycli miasta i jego mieszkaców. W gównem
rodowisku handlowem, Gdasku, przewaga jest po stronie komu-

nikacyi wodnej.

Gdask jest z natury swego pooenia najwaniejszym por-

tem morskim dla caego obszaru etnograficznie polskiego. Otrzy-

muje on za porednictwem Wisy i jej dopywów znaczn cz
wywozu z Królestwa Polskiego, Galicyi i Prus Zaciodnicti, a za

porednictwem kanau Bydgoskiego, Noteci, Warty i Odry cz
wywozu z W. Ks. Poznaskiego i Górnego Szlska. Najwaniej-

szymi artykuami tego wywozu s, jak byy od wieków, zboe
i drzewo. Dowóz zboa, którego najwikszacz pocliodzi z Kró-

lestwa Polskiego, zmniejszy si w cigu lat ostatnich znacznie,

skutkiem otworzenia wygodnej drogi z gubernii pónocnych do

portu Libawskiego. Mimo to, jest on jeszcze bardzo pokany.
Gdy w latach 1870— 1890 dowóz tego artykuu do Gdaska drog
wodn wynosi rocznie w przeciciu przeszo 160,000 tonn (po

1,000 kilogramów), w dziesicioleciu ostatniem (1890— 1900) suma
ta zmalaa do 100,818 tonn rocznie *). Najwicej spawiono do

Gdaska pszenicy (9,700—24,500 tonn), drugie miejsce zajmoway
nasiona oleiste (3,400—7,300 tonn), trzecie yto (2,400— 8,400t.),

dalej jczmie (1,000—1,600 t.). Nadto otrzymywa Gdask drog
wodn mki 4,100—6,600 tonn rocznie. Ze zboa tego, jako te
otrzymywanego drog ldow, wiksz cz Gdask wysya do
krajów zamorskich. Tak wic wywieziono w r. 1900: do Holan-

^yi 35'400, do Szwecyi 28,300, do Anglii 25,000, do Danii 19,900,

do Belgii 8,361, do Norwegii 3,263 tonny. Niewielk ilo wy-
sano okrtami do Rosyi—2,168 tonn. Wywóz zboa do prowin-

*) Cyfry, dotyczce handlu Gdaska, wyjlimy z dzieka D-ra J. B. Marchlew-

skiego: „Stosunki spoeczno-ekonomiczne pod panowaniem pruskiem". Lwów-War-
szawa, 1903, przyczem obliczylimy wszdzie podwójne centnary na tonny (I tonna=
10 podw. ccntn.).
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cyi niemieckich, które sprowadzaj ten artyku przewanie bezpo-

rednio kolej elazn, by stosunkowo mniejszy. Prowincya

pomeraska otrzymaa w r. 1900 z Gdaska drog wodn 15,735,

Nadrenia 7,208, Brema 6,508, Lubeka 3,744, Hamburg 3,679 tonn.

Nadto Gdask zatrzymuje u siebie znaczn cz dowiezionego

zboa i przerabia w swoici mynaci na mk, któr nastpnie

sprzedaje z dobrym zyskiem. W r. 1900 wywóz mki z Gdaska
wynosi ogóem ogromn ilo 81,200 tonn, a mianowicie: kolej

elazn 60,300, morzem 16,400, a Wis 4,500 tonn.

Olbrzymi jest równie iandel drzewny Gdaska, jak wyka-

zuj cyfry nastpujce: W r. 1891 sprowadzono do Gdaska 434
tratwy, obejmujce 359,940 metrów szeciennycti drze^wa, warto-

ci 9,814,100 marek, w r. 1895-ym 464 tratwy =. 368,606 metrów

szeciennyci, wartoci 10,556,400 mk, a w r. 1900-ym 552 tratwy

= 429,153 metrów sze, wartoci 12,756,600 mk. Z drzewa tego

wiksza cz pozostaje w Gdasku i bywa tam zuywana w war-

sztataci okrtowyci, fabrykacti stolarskicli i t. d.

Z innyci artykuów, spawianycti do Gdaska Wis, wymie-

nimy: spirytus (800—2,600 tonn rocznie), piwo 2,500— 3, 200 tonn),

cukier (86— 112 tonn), elazo (1,700—2,200 tonn), soda (900

—

1,600 tonn), cega (26,800—54,100 t.), beczki (1,000—2,000 ton).

Wgiel otrzymuje Gdask drog morsk, zarówno z Westfalii, jak

i z Anglii (dowóz z Anglii wynosi w r. 1900 blisko 275,000 tonn).

Wgiel szlski, z powodu stosunkowo kosztownego dowozu drog
rzeczn i kanaami, nie dostaje si do Gdaska.

Odpowiednio do sciarakteryzowanego wyej dowozu, jest te

olbrzymi wywóz z Gdaska w gór Wisy. Skadaj si na z je-

dnej strony rozmaite artykuy kolonialne, z drugiej materyay bu-

dowlane, a wreszcie wyroby olbrzymich warsztatów gdaskich.

W zestawieniu poniszem podajemy najwaniejsze artykuy, spa-

wione Wis w gb kraju w ostatniem dziesicioleciu w cyfrach

maksymalnych i minimalnych.

Wywóz Wywóz
najmniejszy. najwikszy.

Cement ....... 10,000 tonn 88,000 tonn

Wgiel 95,500 „ 108,000 „

Smoa, asfalt i t. p. . . . 8,900 „ 11,000 „



Wywóz Wywóz
najmniejszy. najwikszy.

Kamienie 1,000 tonn 1 1,700 tonn

elazo surowe i obrobione . 16,800 „ 29,300 „

Kora dobowa 19,000 „ 95,000 „

Drzewa farbierskie . . , 1,500 „ 2,800 „

Skóry wyprawione . . . 2,000 „ 4,000 „

Ryby 4,000 „ 6,800 „

Cukier 10,800 „ 13,700 „

Kawa 1,400 „ 2,000 „

Ryz
,

• 3,000 „ 4,500 „

Nafta 20,000 „ 25,000 „

Ogóem ruch na Wile przedstawia si w ostatnich 15 latacti

w. XIX jak nastpuje:

Rok Przybyo do Gdaska. Wypyno z Gdaska.

1885 10,219 statków 707 tratw 10,193 statków

1890 7,655 „ 747 n 7,719 „

1895 7,885 „ 464 „ 7,927

1900 6,095 „ 552 „ 6,172

Doczymy do tego kilka cyfr dla scharakteryzowania handlu

morskiego, który równie jest imponujcy, W czasie od r. 1895
do 1900 przybyway do Gdaska przecitnie rocznie 1,572 okrty,

pojemnoci 662,000 tonn regestrowych (1 tonna reg. = 2,8 metr.

sze); odpowiedni te bya liczba i pojemno okrtów, które

wypyway z portu gdaskiego. Wedug swej wartoci, zarówno
dowóz jak przywóz bywa nierówny. Tak wic warto dowozu
morskiego wynosia w roku 1885-ym 52, w r. 1890-ym 63, w r.

1895-ym 76, w r. 1900-ym 68 milionów marek. Znacznie wiksza
bya warto artykuów wysyanych z Gdaska drog morsk.
Wynosia ona w r. 1885-ym 73, w r. 1890-ym 109, w r. 1895-ym

93, a w r. 1900-ym 114 milionów marek.

Dodamy jeszcze kilka sów o ruchu kolejowym Gdaska. Jak

ju wskazuje sam scharakteryzowany wyej widok zewntrzny
sieci dróg elaznych w Prusach Zachodnich, ruch ten musi by
bardzo wielki. Wynika jednak z natury rzeczy, e korzystaj
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z niego przedewszystkiem blisze okolice Gdaska, a wic Prusy

Zachodnie i Wschodnie, oraz prowincya Pomeraska. Z ogólnego

dowozu do Gdaska drog kolejow, wynoszcego w r. 1900-ym

865,142 tonny, pochodziy z trzech wymienionych prowincyi okr-

go 735 ^ mianowicie 579,300 tonn; z wywozu za, który wynosi
w tyme roku 666,575 tonn, te trzy prowincye otrzymay przeszo

7,, a mianowicie 470,841 tonn. Drugie miejsce zajmuje cesarstwo

Rosyjskie ze 184,145 tonnami dowozu, a 99.500 tonnami wywozu

r *^•^:^i_/^^ .-;Tr:v_i- ;:"' ;-^^*«^

Lec.

do Gdaska. Obrót handlowy drog kolejow midzy Gdaskiem

a ziemiami etnograficznie polskiemi przedstawia si jak nastpuje:

Król. Polskie wysao do Gdaska 26,251 t., a otrzym. std 97,959 1.

W. Ks. Pozn. „ „ „ 11,900 „ „ „ 62,093 „

Szlsk . . „ „ „ 37,900 „ „ „ 22,631,,

Galicya . . „ „ „ 12,856 „ „ „ 21 „

Gównemi przedmiotami wywozu do Królestwa Polskiego

drog kolejow s; elazo surowe i obrobione (5,500 tonn), koty,

maszyny i t. p. (.4,100 t.), rudy (10.300 t.). ryby (6,400 t.), w^le
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(24,50*^ ^O' wena (2,600 t.), ry (2,300 t.), kora dbowa garbarska

(i,óoo t.), nawozy sztuczne (1,900 t.). Do W. Ks. Poznaskiego

wywozi Gdask nawozy sztuczne (7,700 tonn), oleje, trany

(1,270 t.), wgle do powiatów pónocnych W. Ksistwa (5,500 t.),

na Szlsk maszyny angielskie, rud szwedzk, len i wen. Wywóz
do Galicyi jest maleki.

Przytoczylimy szczegóowe cyfry, dotyczce liandlu gda-
skiego, aby wykaza ogromne znaczenie tego portu dla ziem etno-

graficznie polskici. Przypomnimy tylko jeszcze, e cay ten ol-

brzymi ruci iandlowy, przynoszcy milionowe zyski, spoczyw^a

wycznie w rkach niemieckici, wzgldnie niemiecko-ydowskich.

Istnieje w tym porcie tylko jedno wiksze przedsibiorstw^o polskie;

zreszt Polacy bior udzia w tym ruchu i korzystaj z niego prze-

wanie tylko jako robotnicy i flisacy. W Toruniu stosunki s
cokolwiek lepsze, ale i tam Niemcy posiadaj w handlu ogromn
przewag. Trzecie miasto handlowe, rozwijajce si szybko, Gru-

dzidz, jest tak samo jak Gdask, prawie zupenie niemieckie.

Drugi port batycki, pooony w pobliu ujcia Nogatu, El-

blg, który niegdy wystpowa do wspózawodnictwa z Gda-
skiem, traci coraz wicej swe znaczenie z powodu staego zamula-

j

nia si zatoki Fryskiej. Z artykuów handlowych, spawianych
! Wis, nie otrzymuje on prawie nic. Jest obecnie portem pod-

rzdnym, dla zachodniej czci Prus Wschodnich, a po czci i Ma-

j
zowsza, poczonych z nim sieci starannie utrzymywanych ka-

naów.

Stosunkami handlowemi Prus Wschodnich zajmowa si
szczegóowo nie bdziemy. Cay tamtejszy handel bowiem spo-

czywa w rkach niemieckich, zatrudnia wycznie Niemców; opiera

I
si na produkcyi i potrzebach ludnoci niemieckiej. Oba porty

pónocne, Królewiec i Kajpeda, posiadaj nadto oywiony handel

z pogranicznemi guberniami Ces. Rosyjskiego. Ogólny dowóz
Królewca wynosi w r. 1897-ym 1,471,769 tonn i 373,612 metrów
szeciennych drzewa, wywóz 823,873 tonn i 239,855 m. szecien-

nych drzewa. Warto caego dowozu obliczya tamtejsza izba

handlowa na 225, a wywozu 167 milionów marek.

Stosunki komunikacyjne w Prusach Wschodnich s na ogó,
o ile chodzi o celowo w planie dróg, lepsze ni w Prusach Z-

49
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chodnich, jakkolwiek sie kolejowa jest tam jeszcze mniej gsta.

Ogóem prowincya ta posiada 1887 kilometrów toru kolejowego,

czyli 94,4 km. na 100,000 mieszkaców, a 51 km. na 1,000 km.

kwadratowych obszaru. Gównym wzem kolejowym jest Wy-
stru (Insterburg) nad Prego. Wyctiodz std tory: 1) do Kró-

lewca, 2) przez Tyl do Kajpedy, 3) przez Gbin do Wierzbo-

owa, 4) w okrg przez cae Mazowsze niemal równolegle do gra-

nicy przez miasta: Godapi, Margrabowa, Ek, Biaa, Jasbork,

Rudczany, Szczytno, Pasym, Olsztyn i dalej, do Gdaska i Elblga,

5) przez Gerdawy, Olsztyn, Ostród do Torunia. Nadto istnieje

bezporednie poczenie kolejowe midzy Elblgiem a Królewcem,

midzy Rudczanami przez Zdzbork i Lecbork z Brunsberg, i mi-
dzy Królewcem przez Iaw, Rastembork, Lec i Ek, a Grajewem

w Kr. Polskiem. Wreszcie kolej Warszawsko-Mawsko-Gdaska
przerzyna poudniowo - zaciodni cz prowincyi i czy si

w Dziadowie (Soldau) z torem, idcym przez Nidbork do Olszty-

na. Jeeli rozejrzymy si w tej sieci dróg elaznycti, to przekona-

my si, e zwaszcza powiaty mazurskie posiadaj bardzo wy-

godn komunikacy na wszystkie strony, zarówno wzdu granicy,

jak w poprzek tego obszaru, zamieszkanego przez ludno polsk.

Nadto ten sam obszar odznacza si bogactwem starannie utrzymy-

wanych dróg wodnych, z których, dla swej piknoci, zasuguje na

szczególn uwag droga z Jasborka i Rudczan przez Mikoajki

do Lecu, a std przez jezioro Mamry do Wgoborka. Niestety,

wród licznych turystów, którzy korzystaj rok rocznie z tych wy-

godnych zwizków, dla zwiedzenia piknych okolic, nie widzi si

nigdy Polaków, jakkolwiek przez Maw i Grajewo, a wreszcie

przez Wierzboowo, bardzo atwo dosta si do tego kraju lasów

i jezior.
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STOSUNKI KOCIELNE, SZKOLNICTWO, OWIATA,

INSTYTUCYE SPOECZNE, PRASA.

rusy Wschodnie i Zachodnie nale pod wzgldem kocielnym

do dwóch dyecezyi katolickich, Chemiskiej i Warmiskiej, i s
podzielone na 4 okrgi konsystoryalne protestanckie : Gdaski,

Kwidzyski, Królewiecki i Gbiski. Organizacya kocioa pa-
stwowego protestanckiego, do którego naley olbrzymia wikszo
ewangelików, opiera si na podziale administracyjnym, i granice

wymienionych okrgów konsystoryalnych zgadzaj si zupenie

z granicami obwodów regencyjnych. Z okrgów tych Gdaski
liczy w r. 1900, wedug spisu urzdowego, 329,611, Kwidzyski

401,074, Królewiecki 930,833, a Gbiski 767,732 dusz. Jak ju
wspomniano wyej, w Prusach Wschodnich protestanci mieszkaj

zwart mas i stanowi przeszo 90^ ogóu mieszkaców, z wy-

jtkiem czterech powiatów warmiskich, które znowu posiadaj

ludno prawie czysto katolick. Z powiatów protestanckich

mniej ni 90^ protestantów ma tylko powiat Nidborski. W Pru-

sach Zachodnich protestanci stanowi wogóle mniejszo ludnoci.

Najgciej przez nich zaludnione s powiaty pónocno-wschodnie:

Gdaski nizinny. Suski, oba Elblskie, Gdaski miejski i Grudzidz-

ki miejski—ponad 66%. Wicej ni 50^ protestantów posiadaj

powiaty: Toruski miejski. Waecki, Zotowski, Czuchowski, Gru-

dzidzki wiejski i Kwidzyski. Powiatów z mniejszoci prote-

.stanck jest, na ogóln liczb 29-ciu, 16. Najmniej jest ich w po-

wiatach Lubawskim (17^), oraz Chojnickim i Tucholskim (20^).

Zarzd spraw kocielnych protestanckich spoczywa wycznie
w rkach Niemców i jzykiem kocielnym jest niemiecki, z wyjt-

kiem tych gmin, w których protestanci Polacy i Litwini posiadaj

stanowcz przewag. Tak wic odprawia si w kocioach pro-

testanckich naboestwa polskie we wszystkich powiatach pou-

dniowych prowincyi wschodnio-pruskiej. Wedug Tetznera (Die

Slaven in Deutschland), granica pónocna obszaru, zamieszkanego
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przez „Mazurów", idzie od Mynu nad Liwn (LiebsmOhl) przez

Olsztyn, Biskupiec (Blschofsburg), Rastembork 1 Wgoborek, a std
niemal prost lini na wschód a do granicy. ' Ale nie wszdzie
na tym obszarze jest uywany jeyk polski w kociele protestanc-

kim. Mianowicie za zgermanizowano ju zupenie kocioy na

caym skraju pó-

nocnym, z wyjt-

tkiem obszaru mi-
dzy Olsztynem
a Mynem nad Liw-

n. Pozatem pra-

wie we wszystkich

kocioach mazur-

skich bywaj od-

prawiane naboe-
stwa i wygaszane

nauki w jzyku pol-

skim i niemieckim.

Na pónocy jednak,

gdzie Mazurzy s
w mniejszoci, pa-

storowie wystpuj
chtnie w roli ger-

manizatorów i usu-

waj systematycz-

nie coraz wicej j-

zyk polski. Doda
trzeba, e i w gmi-

nach czysto mazur-

skich pastorowie

wadaj zazwyczaj

bardzo niedostatecznie jzykiem polskim, kalecz go straszliwie

i zaprawiaj germanizmami, tak dalece, e nauki ich s czsto dla

Polaka, nieprzyzwyczajonego do specyalnej gwary pastora, pra-

wie niezrozumiae. Lud polski na Mazowszu pruskiem, przecig-

nity przez swoich wadzców na mocy zasady „cujus regio ejus

religio" w pocztkach waeku XVI do kocioa protestanckiego, jest

,1,1
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obecnie przywizany fanatycznie do swojej wiary; zachowa je-

dnak z czasów przedreformacyjnycli wiele tradycyi i zwyczajów

katolickich, midzy innemi cze dla N. P. Maryi, i w wiata Matki

Boskiej napenia w niektórych okolicach tumnie ssiednie kocioy
katolickie. Aby uczyni zado pragnieniom i tradycyjnym zwy-

czajom religijnym tego ludu i powstrzyma go od powrócenia do

katolicyzmu, pastorowie miejscami robi mu ustpstwa, zaprowa-

dzajc naboestwa wedug wzorów katolickich, jak np. wieczor-

ne, zastpujce nieszpory i t. d.

Obie dyecezye katolickie w swej postaci teraniejszej s no-

wotworami. Cikie burze polityczne, które przechodziy ziemie

Pruska i Pomorska, odbiy si bardzo silnie na icti stosunkach ko-

cielnych. Obszar nadbatycki, zamieszkany obecnie czciowo
przez ludno polsk, podlega niegdy jurysdykcyi piciu bisku-

pów katolickich. Po lewej stronie Wisy istnia archidyakonat

pomorski, jako oddzielna prowincya dyecezyi Kujawskiej; obszar

po prawej stronie podzieli legat papieski, Wilhelm z Modeny, w r.

1248 na 4 dyecezye: Chemisk, Pomezask, Warmisk i bam-

bijsk. Chemiska obejmowaa ziemi Chemisk wraz z Mi-

chaowsk i Lubawsk. Midzy ni, Wis i Nogatem leaa dye-

cezya Pomezaska, obejmowaa wic pónocno-wschodni kt Prus

Zachodnicti i pónocno-zacliodni Prus Wschodnicti, nadto za te-

raniejsze powiaty Ostródzki i Nidborski. Na wsciodzie stykaa

si z ni dyecezya Warmiska, sigajca do Pregoy, Wgorapy,
jeziora Mamry i „a do ziemi Litwinów". Dyecezya czwarta,

Sambijska, obejmowaa reszt, t. j. pónocno-wschodni cz te-

raniejszej prowincyi wschodnio-pruskiej. Kad z tycti dyecezyi

znowu podzielono na 3 czci, z któryci dwie podlegay bezpo-

rednio wadzy Krzyaków, a trzecia bya wasnoci biskupów.

Czci biskupie byy wyjte z pod jurysdykcyi Krzyaków i stano-

wiy ksistewka samodzielne, obowizane tylko do stawienia nie-

wielkiego oddziau wojska w razie wojny. Z ksistewek tyci naj-

wicej znane i interesujce nas najwicej byo Ksistwo Warmi-
skie. Byo to jedyne z wymienionyci czterech, które utrzymao
si przez kilka wieków, do koca stulecia XIX. Biskup chemi-
ski utraci prawa ksicia udzielnego po przyczeniu swej dyecezyi

do Rptej Polskiej. Dyecezya Pomezaska zostaa w tyme czasie
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podzielona na cz polsk i krzyack. Cz polska podlegaa ju-

rysdykcji biskupa chemiskiego; krzyacka zatrzymaa swego bis-

kupa. W okresie reformacyi biskup Erhard Queiss przeszed na

protestantyzm i w nastpstwie tego zrzek si wadzy wieckiej.

Toru. Koció -tego Jana Chrzciciela.

Widok z rynku.

Stolica Apostolska przyczya biskupstwo pomeraskie, obecnie

ju „in partibus infidelium" do dyecezyi chemiskiej. Take bi-

skup sambijskiej, Jerzy Polenz, przyj w r. 1525 protestantyzm



— 391 —
i zrzekt sie wadzy wieckiej na korzy ks. Albrechta, a sprote-

stantyzowana jego dyecezya, w której pozostaa tylko garstka ka-

tolików, zostaa oddana pod jurysdykcy biskupa warmiskiego.

Tak wic z 4 biskupstw po prawej stronie Wisy pozostay osta-

tecznie dwa, po lewej stronie za utrzyma si arciidyakonat po-

morski. W r. 1825 nastpia, na mocy bulli „De salute animarum",

reorganizacya stosunków kocielnyci w dzielnicacli polskicti.

Podzielono wtedy cay obszar nadbatycki pruski midzy dwie

stare dyecezye, z czciowem tylko zactiowaniem tradycyi tiisto-

rycznyci. Od tego czasu dyecezya Ciemiska, której Stolic

przeniesiono w r. 182 1 z Ciemy (midzy Toruniem a Ciemnem)
do Peplna (inaczej Pelplina), osady cysterskiej w powiecie Staro-

gardzkim, skada si z czci nastpuj cycti: 1) z pierwotnej dye-

cezyi Chemiskiej, 2) archidyakonatu Pomorskiego, 3) archidyako-

natu Karieskiego, który nalea dawniej do dyecezyi Gnienie-
skiej, 4) dekanatu Górznieskiego, który do tej pory by czci
dyecezyi Pockiej, 5) czci poudniowej dawnego biskupstwa Po-

mezaskiego. Dyecezya warmiska za skada si: 1) z pierwot-

nej dyecezyi Warmiskiej, 2) b. dyecezyi Sambijskiej i 3) pónocnej

czci b. dyecezyi Pomezaskiej.

Dyecezya Chemiska w swym stanie teraniejszym obejmuje

prowincy zachodnio-prusk, bez obu powiatów elblskich, mal-

borskiego i sztumskiego, nalecych do dyecezyi Warmiskiej, oraz

powiatu waeckiego i czci toruskiego, nalecych do archidye-

cezyi Gnieniesko-poznaskiej, nadto za wiksz cz powiatów

wschodnio-pruskich, nidborskiego i ostródzkiego, powiat bydgoski

wiejski i oba niegdy polskie powiaty dzisiejszej prowincyi pome-

raskiej: bytowski i lborski. Wedug statystyki urzdowej, dye-

cezya liczya w r. 1900-ym 769,166 dusz. Naley do niej 26 de-

kanatów, a mianowicie: 1) chemiskie: Chemno, Chema, Golub,

Lidzbark, asin, Lubawa, Brodnica, Toru, Wbrzeno, Radzy
i Nowe Miasto; 2) pomorskie: Gdask, Tczew, Puck, Lbork, Ko-

cierzyna, Starogard, Gniew, Nowe, wiecie i Fordon; 3) kamie-
skie: Kamie (Kammin), Tuchola, Czuchów; 4) niegdy pocki:

Górzno; 5) pomezaski. Biskup (obecnie Rosentreter) rezyduje

w Peplinie; staroytny tamtejszy wspaniay klasztor cystersów,

suy za koció katedralny. Kapitua skada si z proboszcza.
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dziekana, 8 kanoników gremialnych i 2 honorowych. Przy kate-

drze istnieje seminaryum duchowne z kursem czteroletnim, oraz

progimnazyum biskupie pod nazw „Collegium Marianum".

Dyecezya Warmiska obejmuje Prusy Wschodnie bez powia-

tów nidborskiego i ostródzkiego, oraz powiaty elblskie: malbor-

ski i sztumski prowincyi zachodnio-pruskiej. Liczya w r. 1900

317,719 dusz. Skada si na ni 16 dekanatów: olsztyski, bruns-

berski, elblski, do-

bromiejski, lecbar-

ski, litewsko- sam-

bijski, malborski,

mazowiecki, mel-

zacki, nytyski, re-

szelski, zdzborski,

sztumski, 'wartem-

borski, ornecki. Bi-

skup (obecnie Thiel)

rezyduje w From-

borku (dawn sto-

lic biskupów war-

miskich by Lec-

bork). Kapitua
skada si z 2 pra-

atów , 8 kanoni-

ków gremialnych i 4

honorowych. Se-

minaryum duchow-

ne znajduje si

w Brunsberdze;

tame istnieje zao-

ony przez kardynaa Hozyusza biskupi zakad naukowy, niegdy

jezuicki, jego imienia.

Toru. Koció tego Jana Chrzciciela.

Od strony Wisy.

Zrozumie atwo, e Warmia, gdzie rzdy duchowne s od-

wieczn trdycy historyczn, gdzie szlachta wiejska nie odgry-

waa nigdy roli wybitnej, a rozwijajce si sabo miasteczka nie
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zdobya si na wytworzenie silnego stanu inteligencyi mieszcza-

skiej, kierownikiem spoeczestwa we wszystkici sprawacli byo
z dawien dawna i pozostao dotd duciowiestwo, jako jedyny

stan inteligentny, wpywowy i stykajcy si nieustannie bezpored-

nio z szerokiemi warstwami ludu. W teraniejszej dyecezyi Ctie-

miskiej rozwój stosunków iistorycznycli by, jak wiadomo, inny.

Zarówno pod rzdami pomorskiemi, jak krzyackiemi i polskiemi,

szlactita zajmowaa tu zawsze pierwsze miejsce, jako stan rycer-

ski, obok niego za istniao w szczliwie pooonyci nad Wis
miastach tiandlowycti zamone mieszczastwo, z którego moga
wyrosn w czasacli naszyci inteligencya wiecka. Duchowie-
stwo cieszyo si oczywicie take w pierwotnej dyecezyi Chemi-
skiej i obu archidyakonatach, tak samo jak gdzieindziej, wielkiem

powaaniem i niemaemi wpywami, ale musiao dzieli si temi

wpywami z innemi stanami. Obecnie jednak stosunki w dyecezyi

Chemiskiej nie róni si zasadniczo od warmiskich. Mieszcza-

stwo zamoniejsze jest prawie wszdzie niemieckie, a tem samem
i wporód inteUgencyi miejskiej Niemcy posiadaj wielk prze-

wag. Szlachta za, niegdy liczna i zamona, utracia w cigu

wieku XIX grunt pod nogami, pozbya si z koniecznoci, czy w na-

stpstwie swej lekkomylnoci, ziemi, zeszczuplaa liczebnie i skada
si tylko z kilkunastu rodów, które posiadaj niewielkcz ogól-

nego obszaru wasnoci ziemskiej. Tak wic i tu pozostao du-

chowiestwo katohckie jedynym stanem, który móg pod koniec

wieku XIX roci sobie pretensye do kierowania ludem, a wy-

konywajc to kierownictwo, porozumiewao si stale z resztkami

szlachty.

Trzeba uprzytomni sobie rozwój stosunków politycznych

i stan umysów, aby zrozumie, jak duchowiestwo to pojmowao
swoje zadanie wzgldem ludu polskiego. W okresie powszechnej

ospaoci, która nastaa po przyczeniu ziem niegdy polskich do

Królestwa Pruskiego i wojnach napoleoskich, zacierao si nie-

tylko w Prusach, ale nawet w Poznaskiem, coraz wicej poczucie

przeciwiestw narodowych. Wadze pruskie prowadziy dzieo

germanizacyi stale, ale ogldnie, wystrzegajc si jaskrawych na-

duy, które mogyby rozgoryczy ludno, ludno niemiecka za
w stosunku z Polakami zachowywaa si biernie i stykaa si z nimi

50
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czQsto i nie okazujc im na ogó nieclici. W takich warunkach
obie narodowoci zbliyy si do siebie, a nastpstwem tego byo,
e Polacy poddawali si nieznacznie prdowi asymilicyjnemu.

W licznych polskich domach szlacheckich uywano wtedy jzyka
niemieckiego, wród mieszczastwa objaw ten by jeszcze czstszy.

1 ostatecznie dochodzio do tego, e do liczne jednostki nie zda-

way ju sobie wcale sprawy z tego, do jakiej waciwie narodo-

woci nale, a nie mniej liczne zniemczyy si zupenie. I wród
duchowiestwa ten prd asymilacyjny uwydatnia si silnie, a przy-

czynia si jeszcze do jego wzmocnienia t. zw. w^alka „kulturna",

która zespolia wszystkich katolików bez rónicy narodowoci do

obrony zagroonych praw wspólnego kocioa. Równoczenie
jednak ta sama walka wytworzya, a przynajmniej uprzytomnia

wszystkim silne przeciwiestwa midzy katolikami a wadzami
antykocielnemi i popierajc je inteigency wolnomyln nie-

mieck. Zacieniy si stosunki midzy katolikami Polakami i Niem-

cami, pod hasami „centrum katolickiego", a walka z przeciwni-

kami religijnemi zachcia do bezporedniego odwoania si do

wieizcego ludu, do zainteresowania go sprawami kocielnemi

i do szukania w nim oparcia. Usiowano osign to przez wyda-

wanie pism w jzyku zrozumiaym dla ludu, a wic przedewszyst-

kiem w jzyku polskim, którym przemawia przeszo 75^ tamtejszej

ludnoci katolickiej. Rzecz oczywista, e wpyw, który wywieray
te pisma, wychodzi przedewszystkiem na umocnienie przewagi

duchowiestwa, kierujcego ca walk. Duchowiestwo to byo
w wikszej czci pochodzenia polskiego, ale, jak ju zaznaczono,

nie zdawao sobie dostatecznie sprawy ze swojej narodowoci.

Gównym jego celem bya obrona praw kocioa i swojego stanu;

walczyo ono nie pod sztandarem polskim albo niemieckim, lecz

pod sztandarem centrum katolickiego. Tymczasem centrum byo
bd co bd stronnictwem niemieckiem i dochodzio zwolna do

uprzytomnienia sobie swego charakteru narodowego, a duchowie-

stwo, opierajce si na niem, nie zawsze umiao odróni wzgldy
kocielne od narodowych i wystpowao czsto w duchu germani-

zacyjnym w sposób podobny, jak to jeszcze dzi widzimy na Gór-

nym Szlsku. Zapewne te dnoci germanizacyjne nie zawsze

byy wiadome, ale bd co bd istniay i uwydatniay si silnie,
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zarówno w seminaryum pepliskiem, jak w zarzdzie dyecezyi

i dziaalnoci pojedynczych ksiy. Tómaczy siQ to poprostu

pragnieniem, aby nie osabia stronnictwa katolickiego przez wytwo-
rzenie sie w nim przeciwiestw narodowycli, które wówczas ju,

wanie pod wpywem walki „kulturnej" iw nastpstwie wydawania
pism polskich, zaczy uwydatnia si silnie. Przytem za ducho-

wiestwu chodzio take o utrzymanie w swoich rkach wycz-
nego kierownictwa nad ludem, zagroonego przez wzrastajce

wpywy kierowników narodowych; wadza duchowna za nie-

Klasztor w Oliwie. (Wedug rys. Andriolliego).

wtpliwie, zwaszcza pod rzdami biskupa Rednera, dya zupe-

nie wiadomie do germanizacyi.

Na Warmii polskiej ten stan rzeczy trwa dotd. Tam cen-

trum i katolicyzm do tej pory s równoznacznikami. Inteligencya

wiecka, która mogaby obj kierownictwo, nie wytworzya si,

a ksia polscy, wiadomi swojej narodowoci i dcy do zacho-

wania jej ludow^i, s nieliczni. Tam te walka narodowa do tej

pory nie rozwina si na szerszej przestrzeni i nie obja szerokich

warstw ludnoci, ale za to centrowcy, z udziaem ksiy pocho-

dzenia polskiego, pracuj z wielk gorliw^oci nad zgermanizowa-
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niem ludu, aby zapobiedz zawczasu niemiej sobie zmianie stosun-

ków. O ile mona wierzy statystyce urzdowej, polsko cofa

si tam szybko, i usiowania jedynego pisemka rzeczywicie pol-

skiego, „Gazety Olsztyskiej", aby powstrzyma pochód germani-

zacyi, s mao skuteczne. W Prusach Zachodnich natomiast na-

stpi w czasach ostatnich zwrot zupeny, pod wpywem polityki

germanizacyjnej. Walka, wypowiedziana przez rzd pruski ko-

cioowi katolickiemu, moga przyczyni si tylko do przyspiesze-

nia procesu asymilacyjnego, walka wypowiedziana narodowoci

polskiej, musiaa przerwa ten proces i wywoa zasadniczy, wia-

domy opór przeciw usiowaniom germanizacyjnym. Na czele tego

ruchu stana nieliczna szlachta i poczynajce si rozwija miesz-

czastwo, a pierwszem jego nastpstwem byo, e jzyk niemiecki

znikn z domów polskich, nadto za liczne jednostki, wychowane
ju zupenie po niemiecku, uwiadomiy sobie swoje polskie po-

chodzenie, nauczyy si po polsku i wystpiy do walki z germani-

zacy. Tak np. najruchliwszy dzi agitator polski w Prusach Za-

chodnich, znany wydawca „Gazety Grudzidzkiej", "Wiktor Ku-

lerski, jest synem zaciekego szowinisty niemieckiego, który, po-

chodzc z rodziny polskiej, zniemczy si zupenie w scharaktery-

zowanym wyej okresie zacierania si przeciwiestw narodowych.

I^uch narodowy zwróci si oczywicie przedewszystkiem przeciw

duchowiestwu, sprzyjajcemu wiadomie czy niewiadomie ger-

manizacyi, i w niektórych koach zatrzyma ten charakter do tej

pory. S to koa radykalne, grupujce si naokoo wspomnianej

co dopiero „Gazety Grudzidzkiej", która posiada wiksz poow
wszystkich czytelników pism polskich w Prusach Zachodnich. Pod

wpywem tego ruchu jednak znaczna cz, a bodaj wikszo du-

chowiestwa zmienia swoje zapatrywania polityczne i, nie zry-

wajc z centrum, wystpia równie stanowczo przeciw germani-

zacyi, a nawet stana na czele waki. Wanie wród ksiy znaj-

duj si dzi najgorliwsi i najzrczniejsi obrocy interesów ludu

polskiego w Prusach Zachodnich, jakkolwiek dziaalno ich jest

mao gon i mao znan ogóowi spoeczestwa. Take w za-

rzdzie dyecezyi Chemiskiej prd germanizacyjny od kilku lat

osab znacznie, a przynajmniej nie uwydatnia si tak bardzo, jak

dawniej, na zewntrz. Natomiast znaczna cz ksiy niemiec-
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kich zapisaa si do tak zwanego „hakatyzmu" i popiera Niemców

w walce z Polakami. Nastpstwem tego jest, ze w wyborach d©

parlamentu w tych okrgach ^ w których siy obu stron s mniej

Synagoga w Gdasku.

wicej równe, zwyciaj obecnie stale kandydaci niemieccy, po-

pierani otwarcie, czy te tajnie przez centrowców. Zwrot, który

wykonao duchowiestw^o polskie, owiadczajc si stanowczo
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przeciw germanizacyi, nie zakoczy, jak ju zaznaczono, walki

miedzy niem, a gorcymi nowymi kierownikami ludu; ale walka
ta rozgrywa si ju na tle innem—stronniczo-politycznem. Ducho-
wiestw^o i czca si z niem szlactita, a take znaczna cz inte-

ligencyi miejskiej, pragnie utrzyma w swoicli rkacti nadal, jak

w dawnycti czasaci, kierownictwo we wszystkicti sprawaci pu-

blicznych i w tycti dnociaci spotyka si ze stanowczym opo-

rem demokratycznych! przywódców ructiu, którzy gosz zasad,

e lud sam powinien dba o swoje sprawy i rozstrzyga sam o kie-

runku swojej polityki, a nie poddawa si na lepo wskazówkom
drobnej liczebnie grupy inteligencyi ductiownej i wieckiej. W walce

tej ciodzi jednak w gruncie rzeczy mniej o zasady, ni o ambicye

osobiste, nie tyle o kierunek polityki, ile o wadz nad ludem.

Wspominamy o niej tylko dlatego, e walka ta midzy Wiktorem
Kulerskim i jego potnym organem „Gazet Grudzidzk", a du-

chowiestwem i inteligency wieck, zwaszcza ziemiask, jest

obecnie ogromnie gona i stanowi gówn tre ycia publicznego

ludnoci polskiej w Prusach Zachodnich.

O trzeciej grupie wyznaniowej, ydach, niewiele jest do po-

wiedzenia. Jest to grupa liczebnie maa, topniejca z rokiem ka-

dym, skutkiem wyprowadzania si do wielkich rodowisk handlo-

wych i finansowych zachodu, a zwaszcza do Berlina, skutkiem za-

wierania maestw z chrzecianami, —prawie wycznie prote-

stantami, przyczem 76^ dzieci bywa wychowywanych w religii

chrzeciaskiej, i bezporedniego przechodzenia na protestantyzm.

Gdy w roku 1871 w Prusach Zachodnich byo ogóem 26,632

ydów, w roku 1900 nahczono ich tylko 18,226. W Prusach

Wschodnich ubytek jest mniejszy, poniewa tam miastem, przyci-

gajcym najwicej ywio ydowski, jest stolica prowincyi, Kró-

lewiec. Ale i tam~liczba~ydo'w zmniejszya si od r. 1871 do 1900

z 14,425 na 13,877. Jaskrawiej jeszcze uwydatnia si objaw zmniej-

szania si liczby ydów w W. Ks. Poznaskiem (p. str. 190— 191).

Natomiast w Berlinie hczba ydów wzrosa odr. 1871 do 1900

z 36,020 na 92,207, a w prow. Brandenburskiej (bez Berlina)

z 1 1,469 na 25,766.
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Jak wszdzie w pastwie niemieckiem i wogóle na zachodzie,

tak i w obu prowincjach pruskich, wikszo^ ydów—zwaszcza

wielkomiejskich—naley do kierunku liberalnego, zachowuje si

w sprawach religijnych mniej lub wicej obojtnie lub zadawala si

formalnem, powierzchownem zachowywaniem waniejszych prze-

pisów zakonu, czem te tómaczy si do czste przechodzenie y-
dów na protestantyzm i jeszcze czstsze zawieranie maestw
z osobami wyznania chrzeciaskiego. Znaczny procent ydów
wielkomiejskich róni si od bezwyznaniowców tylko ideowcm'

poszanowaniem dla tradycyi i poczuciem solidarnoci rasowej.

W miastach maych, prowincyonalnych, w miar zacieniania si

widnokrgu, poszanowanie dla przepisów zakonu jest znacznie

wiksze, wykonywanie ich cilejsze, a gminy s wicej zwarte

i jednolite. Wspólnej organizacyi kocielnej ydzi nie maj. Pa-

nuje u nich decentralizacya; gminy pojedyncze s zupenie samo-

dzielne. Tak te tylko mogy wytworzy si wielkie przeciwie-

stwa w pojmowaniu spraw religijnych, mieszce jednych, nape-

niajce oburzeniem i zgroz drugich—przeciwiestwa nie mniej-

sze, ni midzy skromnemi domami modlitw w ubogich miastecz-

kach prowincyonalnych, a w^spaniaemi synagogami stoecznemi,

wzniesionemi kosztem milionowym. Ponad temi przeciwiestwa-

mi czy jednak wszystkich silne poczucie wspólnoci rasowej

i obejmuje nawet tych, którzy dawno ju wypisali si z gmin izra-

idickich, przechodzc na protestantyzm.

Obok tych trzech grup wyznaniowych istnieje w obu prowin-

:yach pruskich znaczna liczba sekciarzy protestanckich, babtystów,

inababtystów, menonitów, rozmaitych „braci Chrystusowych'^

t. d. W Prusach Zachodnich dostarczaj ich najwicej stare ko-

onie niemieckie, zaoone jeszcze przez Krzyaków. "W Prusach

vVschodnich najwicej sekciarzy jest midzy polskim ludem prote-

stanckim, niezadowolonym widocznie z praktyk religijnych ko-

cioa urzdowego. To te widzimy, e w Prusach Zachodnich

iczba tych „dysydentów" zwiksza si tylko w tym samym sto-

unku, jak ogólna liczba ludnoci, od r. 1871 do 1900 z 12,827 na

4,308, w Prusach Wschodnich natomiast wzrosa w tyme czasie

' przeszo 100 procent, a mianowicie z 6,125 na 14,995-
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Stosunki szkolne w Królestwie Pruskiem s uregulowane jed-

nolicie ogólnem prawem krajowem. W nastpstwie tego, we
wszystkich dzielnicach istniej te same typy szkó, z tym samym
cile okrelonym programem nauk i obowizuj te same przepisy,

dotyczce zakadania i wyposaania zakadów naukowych, mia-

nowania nauczycieli, nadzoru i t. d. Ogólna charakterystyka

szkolnictwa, któr podalimy w opisie W. Ksistwa Poznaskiego,

odnosi si wic take do Prus Zachodnich i Wschodnich.

Znamiennym objawem, na który zwrócilimy uwag, piszc

o W. Ks. Poznaskiem, jest systematyczne zaniedbywanie przez

Uniwersytet w Królewcu.

rzd pruski ziem z ludnoci polsk pod wzgldem szkolnictwa

wyszego. Tómaczy si to obaw, aby wysze zakady nauko-

we w tych dzielnicach nie stay si rodowiskiem ruchu umyso-

wego polskiego i nie oddziayway w sposób odpowiedni na oko-

hc, z drugiej za mniemaniem, e modzie polska, uczszczajca

do uniwersytetów, znajdujcych si w miastach czysto niemiec-

kich, podda si wpywowi swego otoczenia, przejmie si zapatry-

waniami swych profesorów i zbliy si przekonaniami do narodu

niemieckiego. To te mimo dotkliwego braku uniwersytetu we
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wschodnich dzielnicach, oddalonych zarówno od Królewca, jak

od Wrocawia i Berhna, rzd pruski nietylko nic nie uczyni dla

zaspokojenie tej potrzeby, ale zniós nawet jedyny zakad z kursem

akademickim, który istnia w tych ziemiach przed ich przyczeniem

do pastwa pruskiego. Zakadem tym bya Akademia Chemi-
ska, zaoona przez w. mistrza krzyackiego Winryka von Knip-

rode i wyposaona w r. 1387 przez papiea Urbana VII prawami

rzeczywistej akademii „na wzór boloskiej". W rzeczywistoci

jednak zakad ten pozosta do poowy wieku XVII szko redni,
z kursem, odpowiadajcym teraniejszym gimnazyalnym. Dopiero

w r. 1756 ustanowiono obok ówczesnego „studium particulare"

w Chemnie dwa wydziay akademickie, filozofii i prawa. Od
tego czasu te dopiero kierow-nicy zakadu uywali urzdowego
tytuu akademickiego „rector magnificus". Po upadku Rptej pol-

skiej Akademia Chemiska podupada. Rzd pruski nie postara si
o jej utrzymanie i rozwój, lecz przeksztaci j ostatecznie, po roz-

maitych zmianach, w r. 1825 na gimnazyum realne.

Natomiast utrzymay si do tej pory oba wysze zakady na-

ukowe w okolicach czysto niemieckich b. ziemi Pruskiej, a tera-

niejszych Prus Wschodnich, a mianowicie uniwersytet w Królewcu

i Lyceum Hosianum w Brunsberdze, zwanej dawniej i obecnie

take znowu coraz czciej przez ludno polsk Braniewem. Uni-

wersytet w Królewcu zosta zaoony w r. 1 544 przez ówczesnego

ksicia pruskiego Albrechta i zosta nazwany jego imieniem „Col-

legium Albertinum". Mia en od samego pocztku charakter pro-

testancki (pierwszym rektorem by zi Melanchtona, Jerzy Sabi-

nus). Kiedy Prusy Ksice byy lennem polskiem i midzy nimi

a krajem zwierzchniczym istniay do blizkie stosunki, Polacy

protestanci uczszczali chtnie do uniwersytetu królewieckiego.

Najwikszej liczby suchaczów^ polskich dostarcza jednak lud nie-

szlachecki z samego Mazowsza pruskiego. Tak np. w r. 1744

byo w tym uniwersytecie 119 Polaków pochodzenia nieszlachec-

kiego, z których wiksza cz ksztacia si na pastorów prote-

stanckich. I dzi nie jest inaczej, tylko e modzie mazurska,

która wstpuje do uniwersytetu, jest ju bez wyjtku zupenie

zniemczona, wstydzi si swego pochodzenia i przewanie mówi
tylko bardzo sabo po polsku. Dla obeznania przyszych pastorów

51
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na Mazowszu z jzykiem polskim, istnieje przy uniwersytecie kró-

lewieckim lektorat jzyka polskiego (zaoony w r. 1723), a dla

pastorów litewskich lektorat jeyka litewskiego. Od pocztków
wieku XIX uniwersytet królewiecki, niegdy bardzo gony i ci-
gajcy modzie nawet z dalszych stron, upada coraz wicej.

Ostatnim okresem tego rozkwitu byy czasy, kiedy dziaa tam naj-

wikszy z filozofów niemieckich, Imanuel Kant. W r. 1898 byo
w tym uniwersytecie, na ogromn liczb 1 19 profesorów i docen-

tów, tylko 671 studentów i 58 wolnych suchaczów. W poowie

Gdask. Koció -tej Katarzyny.

wieku XVII natomiast zakad ten, przy znacznie mniejszej liczbie

profesorów, posiada przeszo 2,000 studentów.

„Liceum Hosianum" w Brunsberdze na Warmii niemieckiej

nie jest penym uniwersytetem, lecz akademi z dwoma fakulte-

tami, teologicznym katolickim i filozoficznym. Zaoy je w r.

1569 kardyna Hozyusz, biskup warmiski, sprowadzajc do niego

Jezuitów z Wilna. W r. 1818 rzd pruski przeksztaci ten sawny
dawniej zakad na akademi z 2 wydziaami, pozostawiajc mu
charakter katolicki. Obecnie „Lyceum Hosianum", wraz z semi-

naryum duchownem w Brunsberdze, ©dgrywa na Warmii katolic-

kiej mniej wicej t sam rol, co uniwersytet królewiecki w pro-

testanckich Prusach Wschodnich: suy przedcwszystkiem dla wy-
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ksztacenia duchowiestwa. Znaczenie jego naukowe jest nie-

wielkie.

Take pod wzgldem wyposaenia w specyalne zakady nau-

kowe z kursem wyszym Prusy Wscliodnie s, w przeciwiestwie

do Zactiodnicli, uprzywilejowane. W Prusaci Zaciodnlcti istnieje

obok seminaryum katolickiego w Peplinie tylko jeszcze akademia

tiandlowa w Gdasku. Wsctiodnie za posiadaj, oprócz semina-

ryum katolickiego, akademi sztuk picjknycti, konserwatoryum mu-

zyczne, 2 wysze szkoy rolnicze i szko weterynaryjn—wszyst-

kie w Królewcu. Natomiast s rozdzielone do równomiernie
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Gimnazyów i t. p. zakadów rednich Prusy Zachodnie posia-

daj 28, a mianowicie: trzynacie gimnazyów klasycznych (kato-

lickie w Chemnie, Chojnicach, Waczu i Wejherowie; protestanc-

kie w Gdasku (2), w Elblgu, Grudzidzu, Malborku, Kwidzynie
i Toruniu; mieszane w Starogardzie i Brodnicy), 4 gimnazya re-

alne (w Gdabku (2), Elblgu i Chemnie), 6 progimnazyów klasy-

cznych (w Pephnie, Kocierzynie, Fryldzie, Lubawie, Nowem
Miecie i Szczecinie) i 5 progimnazyów realnych (w Tczewie, To-

runiu, Jankowie, Prabutach i Chemnie). W Prusach Wschodnich
istnieje szkó rednich ogóem równie 28, gimnazyów klasycz-

nych 16, realnych 3, progimnazyów klasycznych 1, realnych 1,

nadto 1 wysza szkoa realna, 2 zwyke realne i 4 wysze dla

chopców, zwane krótko „redniemi". W interesujcych nas cz-

ciach prowincyi wschodnio-pruskiej, a mianowicie na Warmii
i Mazowszu, znajdujemy gimnazya: w Olsztynie, Bartoszycach,

Brunsberdze, Olsztynku, Eku, Rastemborku i Reszlu. rednie

szkoy eskie istniej prawie w kadem miecie. Plan i system

nauk w gimnazyach i t. p. szkoach rednich jest ten sam, co w W.
Ks. Poznaskiem. Jzykiem wykadowym jest wycznie nie-

miecki. W kilku gimnazyach, do których uczszczaj przewanie

Polacy, jak w Chemnie, Starogardzie i Brodnicy, a take w Bruns-

berdze na Warmii niemieckiej, udzielano take nauki jzyka i lite-

ratury polskiej. Obecnie jednak, w zwizku z systemem germani-

zacyjnym, nauk t ograniczono, a w niektórych gimnazyach znie-

siono zupenie „dla braku nauczycieh polskich", a bogate w nie-

których miastach bibhoteki gimnazyalne polskie zamknito, tak, e
uczniowie z nich korzysta nie mog.

W szkoach ludowych, których kada z prowincyi pruskich

posiada okoo 2,000, jzyk polski nie jest przedmiotem nauki i uy-

wanie jego jest stanowczo zakazane, co jednak w praktyce, zwasz-

cza wobec dzieci maych, nie umiejcych jeszcze wcale po nie-

miecku, oczywicie "nie zawsze daje si przeprowadzi. Stosunki

szkolne w Prusach Zachodnich o tyle zreszt róni si od pozna-

skich, e tam take nauka religii odbywa si w jzyku niemieckim,

gdy w Poznaskiem, skutkiem protestów polskich, popartych ener-

gicznie przez centrum katolickie, zachowano jeszcze jzyk polski.

Dopóki wród nauczycieli szkó pocztkowych znajdowaa si
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znaczna liczba Polaków, którzy w razie koniecznej potrzeby mogli

porozumiewa si z dziemi, nie umiejcemi zgoa nic po niemiecku,

w jzyku ojczystym, germanizacyjny system szkolny nie odbija si

w sposób zbyt szkodliwy na wychowaniu modziey. Obecnie

jednak liczba nauczycieli polskici maleje bardzo szybko, z powodu

trudnoci, jakie robi im wadze szkolne. Poniewa za Niemcy

hiebardzo garn si do tego licio opacajcego si, a trudnego za-

wodu, w Prusaci Zacliodnich, tak samo zreszt jak i w Pozna-

skiem, uwydatnia si coraz wikszy brak nauczycieli wogóle; e
za liczba ludnoci wzrasta nieustannie, szkoy s ogromnie

Gdask. Muzeum. (Kruganek).

przepenione, co w zwizku z niezrozumiaym wykadem niemiec-

kim oddziaywa bardzo szkodliwie na wyksztacenie modziey.

Obecnie rzd, pragnc przyspieszy germanizacy, zamierza po-

wikszy liczb szkó i nauczycieli, i w tym celu zakada w Pru-

saci Zachodnich (a take na Górnym Szlsku) kilkanacie nowych

zakadów dla preparandów i seminaryów nauczycielskich, przy-

rzekajc wielkie ulgi rodzicom niemieckim, którzy zdecyduj si
na przeznaczenie swych synów do zawodu nauczycielskiego.

Nadto za usiuje cign nauczycieli niemieckich z innych stron

do dzielnic polskich, przez przyznawanie im wyszej pensyi i premii

za gorliw dziaalno germanizacyjn.
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O ile mona wnosi ze statystyki, szczegóów, przechodzcych

do wiadomoci publicznej, i ogólnego rozwoju stosunków, ten sy-

stem germanizacyjny wydaje pewne owoce tylko na Mazowszu,

a bodaj take na Warmii polskiej. Zdaje si^, e tam cz dzieci

polskich niemczy si rzeczywicie i cz modziey zapomina zu-

penie o swej narodowoci. W Prusach Zachodnich natomiast

skutków adnych tej akcyi germanizacyjnej w szkole pocztkowej

nie wida, a o ile je wida, nie wiadcz one o jej powodzeniu.

Dzieci, opuszczajce szkoy, w których uczono je w jzyku mniej

lub wicej niezrozumiaym, nie posiadaj oczywicie adnych wia-

domoci pozytywnych, nie nauczyy si dostatecznie po niemiecku,

a po polsku' nie umiej ani czyta, ani pisa. Ucz si tego jed-

nak widocznie w czasie pozaszkolnym. Tak bowiem tylko mona
zrozumie ogromny rozwój prasy ludowej polskiej w kilkunastu

latach ostatnich, wanie od czasu rozwinicia si polityki germa-

nizacyjnej. Jak ju zaznaczylimy, piszc o W. Ks. Poznaskiem,

prasa ludowa zastpuje ludowi polskiemu w Prusach w czasach

obecnych szko i zaopatruje go w wiadomoci, potrzebne w yciu

prywatnem i zarobkowem, uwiadamiajc go równoczenie pod

wzgldem pohtycznym.

Zwaszcza w Prusach Zachodnich zwizek midzy rozwojem

dziennikarstwa polskiego a polityk germanizacyjn jest uderza-

jcy. Pocztki tego dziennikarstwa byy tam bardzo sabe. Pierw-

szem pismem polskiem by w Prusach tygodnik p. t. „Szkoa Na-

rodowa", zaoony w r. 1848 w Chemnie przez Józefa Gókow-
skiego. W roku nastpnym 'tene Gókowski zaoy drugi tygod-

nik pod nazw „Katolik dyecezyi Chemiskiej". Doznawszy

z obu wydawnictwami niepowodzenia, zaoy w r. 1 850 trzeci ty-

godnik „Nadwilanin", z dodatkiem „Gospodarz", a póniej za-

mieni go na pismo wychodzce trzy razy na tydzie i doda do

niego tygodnik „Przyjaciel Ludu". Redakcy tego wydawnictwa

obj Ignacy Danielewski, obecnie nestor dziennikarzów polskich

w Prusach, zi Gókowskiego, i stan po mierci swego tecia

na czele ruchu wydawniczego. Przeniós on „Nadwilanina"

z Chemna do Torunia (w r. 1 865) i pocz wydawa go codziennie

pod nazw „Gazeta Toruska". W Chemnie za pozosta dawny

dodatek tygodniowy do „Nadwilanina"— „Przyjaciel Ludu", jako
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Józef Gókowski.

tygodaik samodzielny. Takie byy pierwsze pocztki dziennikar-

stwa w prowincyi zachodnio-pruskiej. Jakkolwiek innych pism

nie byo w tej dzienicy, widocznie potrzeba czytania bya tak

maa, e oba te wydawnictwa roz-

wijay si pocztkowo bardzo sabo.

Dopiero po kilkunastu latacli „Przy-

jaciel Ludu" zdoby sobie kilka ty-

sicy czytelników, gdy „Gaz. To-

ruska" nie miaa ani tysica.

Tymczasem przykad Gókowskiego
i Danielewskiego zachci innych.

Ruch wydawniczy pocz si cokol-

wiek oywia i do roku 1870 po-

wstao kilka pisemek, z których

wikszo jednak szybko upada:

w Pelplinie tygodniki „Pielgrzym"

i „Rolnik" (oba w roku 1869),

a w Chemnie tygodnik „Piast"

(1869) i zaoony przez zasuonego pisarza ludowego Józefa Cho-

ciszewskiego, drugi „Katolik", przeniesiony póniej do Bytomia.

„Piast" i „Rolnik" niebawem upa-

dy, „Pielgrzym" natomiast utrzyma

si do dzi dnia i wychodzi od roku

1 877 trzy razy na tydzie. W r. 1 875
Danielewski zaoy w Chemnie za-

miast „Przyjaciela Ludu", przenie-

sionego do Poznania, nowy tygodnik

„Przyjaciel", z dodatkiem dla dzieci.

Do tych pism starych przybyo
w ostatniej wierci wieku tylko par:

„Gazeta Gdaska", zaoona w roku

1890 przez drukarza Milskiego (3 ra-

zy na tydzie), „Gazeta Grudzidz-

ka" (3 razy na tydzie), wydawana
od roku 1894 przez Wiktora Kulerskiego, i „Gazeta Codzienna"

w Toruniu, zaoona w r. 1895 przez Jana Brejskiego, który

w tyme czasie obj wydawnictwo „Gazety Toruskiej",, a w roku

Józef Choeiszewski.
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1899 „Przyjaciela". Pod wzgldem liczby pism wic dorobek nie

jest wielki; natomiast pod wzgldem rozwoju czytelnictwa ogromny.

Scharakteryzujemy go najlepiej przez podanie kilku cyfr, dotycz-

cych najpoczytniejszego dzi pisma, wspomnianej ju wyej,

w uwagach o stosunku duchowiestwa katolickiego do ludu —„Ga-

zety Grudzidzkiej". W r. 1894 pisemko to miao 900 prenume-

ratorów, w r. 1897-ym 3,500; trzy lata póniej ju 13,200, w roku

1901 przeszo 24,000, w nastpnym przeszo 38,000, a w styczniu

roku biecego (1903) 52,000. Niewtpliwie ten olbrzymi rozwój

tómaczy si w znacznej czci ruchliwoci wydawcy, jego zdol-

nociami organizacyjnemi i krzykliwoci pisma, ale atwo zrozu-

mie, e wszystko to na nicby si nie zdao, gdyby wród ludu

nie obudzio si gwatowne pragnienie czytania. Widzimy zreszt,

e take inne pisma, redagowane w tonie mniej krzykliwym, roz-

winy si w czasie ostatnim i zdobyy znaczn liczb prenumera-

torów. Ogólny stan dziennikarstwa w Prusach Zachodnich przed-

stawia si jak nastpuje:

Nazwa pisma
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Zachodnich 546,321 Polaków, wic dochodzimy do wniosku, e
na 9 gów przypada tam jeden egzemplarz pisma polskiego.

Z wszystkich pism wymienionych, tylko Gazety „Codzienna" i „To-

ruska" s zastosowane do redniego poziomu owiaty i przezna-

czone dla stanów inteligentniejszych. Wszystkie inne maj cha-

rakter ludowy. Co si tyczy kierunku, to „Pielgrzym" pepliski

jest organem duchowiestwa, sprzyjajcego centrum katolickiemu;

wszystkie inne s katolickie, mniej lub wicej demokratyczne. Naj-

wicej na lewo posuwa si „Gazeta

Grudzidzka". „Gazeta Gdaska" do

niedawna (r. 1902) bya, pod redakcy

swego zaoyciela Milskiego, pismem,

zblionem przekonaniami w czci do

„Pielgrzyma", w czci do pozna-

skich pism zachowawczych, uprawia-

a polityk porozumiewania si z rz-

dem pruskim i bronia kierownictwa

warstw inteligentnych, gównie zie-

mian i duchowiestwa w yciu publi-

cznem. Obecnie zachowuje z daw-

nego programu tylko punkt drugi,

a w stosunku do Niemców i rzdu nie

róni si od innych pism t. zw. „ludo-

wych", czyli, jak dzi mówi coraz

czciej, „ludowcowych".

Daleko gorzej przedstawiaj si

stosunki na Warmii, a na Mazurach s
wprost opakane. Nie wiele to zna-

czy, e tamtejszy lud polski, zajmujcy zwart mas cay skraj po-

-udniowy prowincyi wschodnio-pruskiej, ssiaduje bezporednio

z Polakami w Ziemi Chemiskiej i wogóle styka si ze wszystkich

stron, z wyjtkiem pónocy, z Polakami. Tradycye historyczne

s tam znacznie silniejsze od. wspólnoci jzyka. Mazurzy, pozo-

'.stajcy od wielu wieków pod wadz Krzyaków, a póniej Ho-

henzollernów brandenburskich, odgrodzeni od rodaków granic

'polityczn, nie utrzymywali z nimi nigdy bliszych stosunków,

a take udzielne biskupie ksistwo warmiskie stanowio zawsze

52

Pomnik M. Kopernika w Toruuiu.



^^ 410 -^

cao dla siebie i take w czasie naleenia do Rzptej Polskiej

zwizek midzy niem a reszt pastwa by tylko formalny. Wa-
niejsze bodaj jeszcze od tych stosunków politycznycli byy wyzna-
niowe, a zachoway one swoje znaczenie do tej pory, jakkolwiek ju
od przeszo 100 lat znikny stare granice polityczne. Mazurów od-

dzielaj od katolików Polaków w ziemiach Chemiskiej, Micha-

owskiej i Lubawskiej rónice religijne, a Warmiaków od rodaków
katolickich Mazurzy protestantcy. Tak wi^c, midzy trzema gru-

pami ludnoci polskiej w Prusach po prawej stronie Wisy niema

do dzi dnia prawie adnych zwizków. Kada yje wasnem y-
ciem, i ruch, uwydatniajcy si w jednej, nie przechodzi na drugie.

Nadto na Warmii i wród Mazurów nie byo tego ywiou, który

w b. Prusach Królewskich i W. Ks. Poznaskiem bd co bd
pierwszy obudzi si z upienia i zabra si do pracy nad ludem,

zaj si jego owiat, uwiadomieniem i organizacy. Niema

tam szlachty, a w czasach nowszych drugiego, jeszcze wicej

ruchliwego ywiou—intehgencyi miejskiej. Gdy wic w Pozna-
skiem i Prusach Zachodnich ostatecznie wszcz si ruch i ogarn
w ostatnich dziesitkach lat w. 5<IX najszersze warstwy ludu,

Warmia i Mazow^sze nie potrafiy nic wydoby z siebie i pozo-

stay w upieniu, a próby przeniesienia tam ruchu politycznego

z innych dzielnic byy mao owocne, zwaszcza e robiono je tylko

dorywczo, bez wytrwaoci i konsekw encyi.

Na Warmii najwaniejsz z tych prób byo zaoenie w r.

1886 „Gazety Olsztyskiej". Krok ten wywoa jednak wielkie

obawy wród duchowiestwa katolickiego, przywizanego, jak ju

wspomniano wyej, do hase centrowych. Gdy za „Gaz. Olszt.",

wydawana pierwotnie raz na tydzie, pocza nawoywa to du-

chowiestwo—w znacznej czci polskie-— do udziau w pracy

i gani jego oporne zachowanie si. Ksia przeciwstawili jej pi-

semko wasne, wydawane w jzyku polskim, ale duchu centro-

wym, zakadajc w r. 1890 w Olsztynie „Nowiny Warmiskie",

a po ich upadku nowy organ p. t. ,Warmiak" (w r. 1893). Nie

jest to bynajmniej pismo germanizacyjne, ale usypiajce, a raczej

utrzymujce lud w upieniu, odwracajce jego uwag od spraw

publicznych, usiujce zapobiega rozbudzeniu si ruchu samo-

dzielnego. Otrzymawszy takiego wspózawodnika, „Gazeta 01-
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sztyska", która od r. 1890-gi wychodzi dwa razy na tydzie, nie

moe rozwija si pomylnie i zdoby wikszej liczby prenumera-

torów (obecnie okoo 1,000), stan o wasnych siach i rozwin
dziaalnoci na wiksz skal. Bd co bd, za jej staraniem po-

wstao na Warmii kilkadziesit biblioteczek ludowych i par sto-

warzysze polskich, które przyczyniaj si skutecznie do powstrzy-

mania pochodu germanizacyi. Bya chwila, kiedy zdawao si,

i na Warmii naprawd obudzi si ycie, i ruch, rozbudzony przez

„Gaz. Olszt.", ogarnie szerokie warstwy ludu. Byo to okrgo
przed dziesiciu laty, w r. i8c3, kiedy po raz pierwszy i dotd
ostatni, w wyborach do parlamentu zwyciy tam kandydat pol-

ski, ks. Wolszlegier z Dbrowny. Od-

td jednak stosunki pogorszyy si

znacznie. Pose, któremu lud powie-

rzy obron swoich interesów, zado-

woli si zdobyciem mandatu, a nie

myla o spenianiu swoich obowiz-
ków, nie pokaza si ani razu swoim
wyborcom, a tem mniej jeszcze stara

si o rozwinicie odpowiedniej dzia-

alnoci wród ludu. Nie dziw, e lud

ten utraci zaufanie do niego a rów-

noczenie i do hase, których pose

polski mia by przedstawicielem. Sku-

tek by ten, e w wyborach nastp-

nych, w r. 1898 i 1903, kandydat pol-

ski poniós stanowcz klsk, a mandat

z polskiego okrgu warmiskiego powróci do rk centrowców

niemieckich.

Na Mazurach najruchliwszym i mimo niepowodze najwy-

trwalszym wydawc polskim jest rzd pruski, korzystajcy z cht-

nej cho niezrcznej pomocy umiejcych po polsku pastorów pro-

testanckich. Pastorowie ci odgrywaj tam zupenie t sam rol,

co na Warmii ksia centrowcy: obawiaj si utraty swoich wpy-
wów na lud, w razie rozwinicia si ruchu narodowego wród
Mazurów, i usiuj mu zapobiega. Nadto znaczna ich cz dy
otwarcie i wiadomie do germanizacyi i popiera energicznie usi-

]g-naey yskowski.
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owania wadz wyszych i niszych urzdników, wród których

najwaniejsz pod tym wzgldem rol odgrywaj nauczyciele

szkó pocztkowych, penicy zazwyczaj równoczenie funkcye

„kantorów". Wydawanie pisemek germanizacyjnych w jzyku

polskim siga pocztków drugiej poowy w. XIX. Pierwszym ta-

kim organem by „Kurek Mazurski", wydawany przez rzd kró-

lewiecki. W kilka lat po jego upadku zaoy prezes naczelny pi-

semko nowe pod nazw „Nowe ewangielickie gosy" (r. 1884),

redagowane przez pastora Klaudyusza, które równie nie utrzy-

mao si dugo. Wadze jednak nie zniechciy si, i gdy na Ma-

zurach pocz pod wpywem „Gazety Ludowej", wydawanej

w Eku od r. 1896— 1902 budzi si ruch ywszy, przeciwstawio-

no jej trzeci organ germanizacyjny p t. „Pruski Przyjaciel Ludu"

(r. 1899), który wychodzi dotd. Wszystkie te pisma odznaczaj

si bardzo lich polszczyzn, a raczej gwar, w której niemczyzna

kóci si nieustannie z polszczyzn i archaicznem narzeczem ma-

zurskiem. Maj one charakter religijny i patryotyczno-pruski,

a gównym ich celem jest odstraszenie ludu mazurskiego od cze-
nia si z Polakami „papistami" i „wrogami pastwa". Wpyw
ich nie by nigdy wielki, bo Mazurzy, jakkolwiek s gorliwymi pro-

testantami i w swej wikszoci przywizani do tradycyi pastwo-

wych pruskich, nie maj zaufania do pism mao zajmujcych, a na-

rzucanych gwatem przez policy.

Ze strony polskiej zrobiono do tej pory na Mazurach niewiele.

Dla ogóu spoeczestwa by to zawsze kraj niemal egzotyczny,

którego stosunków prawie wcale nie znano, którym nie intereso-

wano si wiele. Przecie i dzi jeszcze jest to w oczach wielu

kraj „rdzennie niemiecki". Nieliczne pisemka polskie, które wy-

chodziy tam z wielkiemi przerwami, jak „Gazeta Laska" i „Ma-

zur w Ostródzie", byy redagowane nie lepiej od rzdowych, mao
zastosowane do rzeczywistych potrzeb ludu, i dlatego te nie zdo-

byy sobie w trudnych warunkach bytu wikszego grona czytelni-

ków. Niewiele lepsze byo i ostatnie pismo, wspomniana ju „Ga-

zeta Ludowa", któr wydawano 3 razy na tydzie w Eku, wcigu
lat 6. Pierwszy jej redaktor, Karol Bahrke, zabra si do pracy

do zrcznie i wywoa znaczne zainteresowanie, przenoszc dy-

skusy z pola wycznie narodowego na spoeczne, przeciwstawia.
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jc systematycznie ubogim robotnikom i niezamonym wocia-
nom mazurskim butnych wacicieli ziemskici— „majtkarzy" nie-

mieckicti, rzdzcyci krajem i popieranyci przez wadze. Roz-

win te do oywion agitacye i obudzi w szczupem co prawda

gronie czytelników pisma ruci do oywiony. Nie bya to je-

dnak osobisto, która mogaby budzi zaufanie szerszyci kó ludu,

ani osób, popierajcycti pismo. Po jego przymusowem usuniciu

kierowali „Gazet Ludow" Neutiaus - Nowodworski i Bairke

modszy, brat pierwszego redaktora. aden z nici jednak nie po-

doa swemu zadaniu. Pod ici nieudoln redakcy poyteczne

pisemko upadao coraz wicej i nareszcie, po przeniesieniu z Eku
do Szczytna, upado zupenie w r. 1902. Odtd jedynem pismem,

przeznaczonem dla Mazurów, jest germanizacyjny „Pruski Przyja-

ciel Ludu". Garstka uwiadomiony cti Mazurów po utracie swego

organu nie daje znaku ycia; niewtpliwie te wielu z nici znie-

cicio sie zupenie, zarówno niepowodzeniem, jak i sposobem wy-
stpowania udzi, którzy mieli suy im za przywódców i nau-

czycieli. Zaoenie nowego pisma polskiego, któreby powstrzy-

mywao skutecznie germanizacy, podnioso poziom umysowy,
przyczynio si do podniesienia dobrobytu i uwiadomienia Ma-
zurów pruskich, do tej pory (grudzie, r. 1903) pozostaje w sferze

ycze i projektów.

Drugim, bardzo wanym czynnikiem w rozwoju ludnoci pol-

skiej w Prusach, jak ju zaznaczono w pierwszej czci tej pracy,

s stowarzyszenia. Na Mazowszu instytucyi takich polskich nie-

ma wcale. Istniej tam tylko stowarzyszenia niemieckie, do któ-

rych jednak Mazurzy zazwyczaj nie nale, i stowarzyszenia „wo-

jackie" (wysuonych onierzy), które posiadaj organizacy woj-

)
-skow i kierunek narodowo-niemiecki i s dla Mazurów, nale-

j
icych do nich w bardzo wielkiej liczbie, rodkiem germanizacyj-

' -nym. Na Warmii polskiej stowarzyszenia polskie rozwiny si
w latach ostatnich, gównie za staraniem redaktora

,,
Gazety Ol-

sztyskiej", Pieninego, i kilku ksiy, ale liczba ich jest jeszcze

j
-Jsardzo maa. Charakter ich jest przewanie religijny. Natomiast

w Prusach Zachodnich stowarzyszenia najróniejsze, towarzyskie,

zawodowe, piewackie, gimnastyczne, robotnicze, majce czsto

charakter kocielny—s liczne i odgrywaj t sam rol wy-



— 414 —
chowawcz i organizacyjn, jak w W. Ks. Poznaskiem, a w miar
rozwijania si stowarzysze polskich, malej zastpy niemieckich

stowarzysze wojackich, do których dawniej naleaa bardzo

wielka cz dorosej polskiej ludnoci mzkiej. I dzi jednak jesz-

cze Polacy stanowi w tych stowarzyszeniach, które od lat kilku

maj wyrany charakter germanizacyjny, znaczny procent czon-

ków, zwaszcza w okohcach, gdzie lud jest mniej uwiadomiony,

lub wicej zaleny materyalnie od Niemców. Do rozpowszech-

nione s te w Prusach Zachodnich polskie biblioteczki ludowe,

dostarczajce spragnionym czytania, bez opaty, ksieczek treci

pouczajcej, historycznej, beletry-

stycznej i religijnej.

Dziki tym trzem gównym
rodkom owiaty: prasie ludowej,

stowarzyszeniom i czytelniom bez-

patnym, a wreszcie i gorliwej pra-

cy ze strony inteligencyi, zarówno

miejskiej jak wiejskiej, i duchowie-

stwa, wród których, obok wymie-

nionych ju wyej, zwracaj na sie-

bie przedewszystkiem uwag zasu-

ony pisarz rolniczy, pose i orga-

nizator, nieyjcy dzi ju Ignacy

yskowski (portret str. 411), nie-

strudzony w swych zabiegach ne-

stor obywatelstwa zachodnio pruskiego, Ludwik lski (portret

str. 415), oraz znany powszechnie take poza granicami Prus ener-

giczny i miay obroca praw ludu w sejmie i parlamencie, Leon

Czarhski (portret str. 414),—ogólny stan owiaty i poziom umy-

sowy, mimo osabiajcej ducha szkoy germanizacyjnej, podnosi

si nieustannie, a szybko. Pod tym wzgldem ludno zachodnio-

pruska na ogó nie ustpuje poznaskiej, a przewysza j czsto

umiejtnoci spoytkowania nabytych wiadomoci w yciu prak-

tycznem, w stosunkach zarobkowych. Tak wic dzi o zgerma-

nizowaniu tego ludu, który w okresie spokoju poHtycznego przed

wierci wieku zlewa si ju z niemieckim i zatraca wia-

domo swojej odrbnoci, mowy by nie moe, a ruch, roz-

Leoa Czarliski.
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pierajcy silnie spoeczestwo, posuwa si dalej i wciga w swe
krgi take oderwane grupy ludnoci polskiej, które od paru wie-

ków ju nie utrzymyway adnyci stosunków z reszt narodu, jak

resztki Kaszubów i Polaków w prowincyi Pomeraskiej. Na
Warmii natomiast, a zwaszcza na Mazuracti, niebezpieczestwo

germanizacyi jest grone i groniejsze z kadym rokiem.

Instytucyi naukowyci i kulturalnycti, zakrojonyci na wiksz
skale i odpowiadajcy cli wikszym wymaganiom, jak atwo os-
dzi z uwag powyszycti, Polacy na Warmii i Mazuraci nie maj.
W Prusacti Zachodnici natomiast

istniej dwie takie instytucye, odpo-

wiadajce poznaskim, wymienio-

nym w pierwszej czci tej pracy,

mianowicie za: Towarzystwo Po-

mocy Naukowej w Ctiemnie i To-

warzystwo Naukowe
,

poczone
z Muzeum, w Toruniu. Zacliodnio-

pruskie Towarzystwo Pomocy Na-
ukowej, zaoone w r. 1849, ma tak

samo, jak poznaskie, na celu do-

starczanie pomocy materyalnej mo-
dziey niezamonej, uczszczajcej

do szkó rednici i wyszycli. Ogra-

niczone fundusze, wynoszce tylko

kilka tysicy marek rocznie, nie po-

zwalaj jednak towarzystwu temu

na rozwinicie rozlegej dziaalno-

ci. Moe to te jest jeden z powodów, dla któryci inteligencya

polska po miastaci nie zwiksza si w Prusacli Zaciodnicli tak

widocznie i szybko, jak w Poznaskiem, jakkolwiek w czasacli

ostatnich mona zauway pod tym wzgldem znaczny postp.

Toruskie Towarzystwo Naukowe powstao w r. 1875 za stara-

niem zasuonego Zygmunta Dziaowskiego, obywatela ziemskiego

z Mgowa. Dzieli si ono na trzy wydziay: teologiczny, lekarsko-

przyrodniczy i iistoryczno arcieologiczny, i wydaje „Roczniki",

zawierajce bardzo cenne przyczynki do dziejów i stosunków tej

dzielnicy. Prezesem Towarzystwa jest znany z gruntownyci roz-

Ludwik lski.
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praw historycznych ksidz Kujot. Muzeum, nalece do Towa-
rzystwa, jest bogate w wykopaliska i zabytki historyczne, zebrane

przewanie na b. Ziemi Pomorskiej i Chemiskiej. Na szczególn

uwagQ zasuguje pikny zbiór po czci bardzo rzadkich typów

urn. Z Towarzystwem jest poczona cenna biblioteka, obfita

zwaszcza w dziea historyczne i teologiczne.

Istnieje w Toruniu jeszcze drugie muzeum, zaoone przez

wspomnianego wyej Zygmunta Dziaowskiego, pozostajce pod

zarzdem miasta i oczywicie opanowane zupenie przez Niemców.

I tam znajduje sl wiele cennych zabytków z przeszoci teraniej-

szej prowincyi zachodnio-pruskiej. Najwikszy zbiór tego ro-

dzaju, niestety jednak nie uporzdkowany dostatecznie, znajduje

si w Muzeum prowincyonalnem w Gdasku, któremu suy za

pomieszczenie wspaniay staroytny gmach b. klasztoru Francisz-

kanów (ryc. str. 403 i 405). Mniejsze, zebrane dorywczo, istniej

w rozmaitych miastach prowincyi.

''"^^!^(?9^^
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iksza cze rozlegego kraju, noszcego nazw lska, ma
*$® dzi charakter czysto niemiecki. Tylko na wyynie po pra-

wej stronie Odry spotykamy sic jeszcze z typow strzech polsk,

zastajemy, zwaszcza po wsiach, lud polski i syszymy jeyk polski.

Po lewej stronie Odry dzi ju prawie wszdzie witaj podró-

nika twarze niemieckie, panuj JQzyk niemiecki i kultura niemiecka.

Z niemiecka brzmi nazwy rzek, gór i osad, niemieckie legendy

wieszaj si wyszczerbionych baszt, wieczcych szczyty wzgórz,

niemiecki boek pogaski chadza po Górach Olbrzymich (Karko-

noszach), straszy zych, dopomaga dobrym, leczy chorych, pata

zoliwe ligle lekkomylnym. Trzeba wsucha si w gwar, któr

mówi lud tamtejszy, aby zauway w niej wpyw jzyka polskiego.

Trzeba zastanowi si nad nazwami, aby odkry w nich pod po-

wok niemczyzny ródosowy polskie. Trzeba przejrze zape-

niae akty historyczne, aby przekona si, e tam kiedy wadali,

polscy Piastowicze nad ludem polskim, e oni s twórcami tych

dumnych zamków, z których pozostay tylko ruiny. Trzeba za-

wiych bada nad mitologi, aby stwierdzi, e królujcy w gó-

rach. ,iRubezahl" niemiecki, — to lad liistoryczny wiatowita-

czczonego niegdy przez lud polski w owych stronach. Take



nazwa tego kraju jest niezawodnie polska. Niemcy napróno sil

si na wykazanie rodowodu niemieckiego. Mona twierdzi

z wszelk pewnoci, e „lsk"—to rozszerzona na cae dorzecze

dolnej i rodkowej Odry nazwa okr(^gu nad rzeczk Slz (zwan
przez Niemców Lobe), który dziki powstaniu rodowiska polity-

cznego i biskupstwa we Wrocawiu, wysun si przed innymi.

Dlatego te nazwa prawidowa tego kraju brzmi lsk, a nie

Szlsk i tak te mówi i pisz sami lzacy.

^^'

Zaiutók Piastowski w Liy:uicy.

Czy kiedykolwiek w czasach przedhistorycznych plemiona

niemieckie zamieszkiway te ziemie, to próne pytanie, na które

odpowiedzi niema. Faktem jest, e w starych nazwach gór i rzek

nie zachowa si aden lad jzyka niemieckiego i e w poczt-

kach epoki historycznej cay ten kraj a do Bobrowy by zalud-

niony przez plemi, które nie rónio si niczem od Polan nad-

wartaskich i nadnoteckich. W zaraniu dziejów lud ten nie two-

rzy jednak zwartej catocij lecz dzieli si na kilka grup, z których



jedne nalczny do pastwa pohkiego, drugie za do morawskiego,

a nastpnie czeskiego. Za rzdów Bolesawa Chrobrego nast-

pio poczenie caego obszaru z Polsk; ten stan rzeczy utrzyma
si do mierci Krzywoustego. Próby odzyskania go przez Cze-

ciów i opanowania przez Niemców zostay odparte zwycisko
(legenda o bitwie na Psiem Polu pod Wrocawiem), a s^utkiem

Zamek Piastowski w Brze^-ii.

poddania biskupstwa wrocawskiego pod wadz biskupów gnie-

nieskich i pod sprystemi rzdami Bolesawa III stare zwizki
midzy lskiem a reszt ziem polskich zacieniy si bardzo. By
to widocznie ju w owycli czasach kraj gsto zaludniony i za-

mony, skoro wielki bojownik, dzielc przy swej mierci pastwo
pomidzy swych synów, najstarszemu, Wadysawowi, wanie
lsk odda w posiadanie (r. 1139).
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• Ten podzia, fatalny w swych nastpstwach dla caego pn-
twa, sta si^ dla lska przyczyn jego zupenego oderwania od

Teszty ziem polskich. Wielkopolska, Maopolska i Mazowsze po

dugoletnich walkach i rozmaitych przejciach, poczyy si osta-

tecznie znowu w jedn cao pod rzdami Wadysawa okietka

•r Kazimierza Wielkiego; lsk za, pooony na uboczu, w s-

siedztwie Czechów i Niemców, zachowa przez parset lat for-

malnie sw niepodlego pod swymi licznymi ksitami Pia-

stowskimi, ale z biegiem czasu podda sie zupenie wpywom cze-

skim i niemieckim i ostatecznie wszed w skad królestwa czes-

kiego i cesarstwa niemieckiego. Równoczenie za ten pikny

i bogaty kraj zapenia si ccraz wicej kolonistami niemieckimi,

sprowadzanymi przez ksit z zachodu i obdarzonych szczegól-

nemi przywilejami, i zatraca coraz wicej swój pierwotny chara-

kter polski.

Ten rozwój stosunków tumaczy si w znacznej czci ma-
estwem najstarszego syna Bolsawowego, Wadysawa, z ksi-

niczk niemieck, prón wnuczk cesarza Henryka IV, Agnieszk.

Niezadowolona z dziau ksina marzya o opanowaniu caego

pastwa Bolsawowego i dya do osignicia tego celu sposo-

bami, które cigny na ni i jej ma gniew wszystkich braci,

nadto za zniechcia do siebie stan rycerski przez systematyczne

protegowanie Niemców i wykraczanie przeciw zwyczajom pol-

skim. Nastpstwem tego bya zmowa krzywdzonych braci. Wa-
dysaw zosta wygnany ze lska i schroni si z Agnieszk na

dwór cesarza Konrada, a rzdy na ziemiach lskich obj brat

jego, Bolesaw Kdzierzawy. Wyprawa niemiecka do Polski,

jakkolwiek skoczya si klsk Bolesawa Kdzierzawego, nie

miaa dla Agnieszki skutków podanych. Dopiero po mierci

Wadysawa (1159 r.) lsk zosta w r. 1163 zwrócony jego sy-

nom i przy tej sposobnoci podzielony po raz pierwszy na 3 cz-

ci. Cz pónocn z Gogow otrzyma ks. Konrad (lsk Dol-

ny), cz rodkow z Wrocawiem i Lignic —Bolesaw Wysoki,

cz poudniowa (Górny lsk) z Raciborzem przypada w udziale

Mieczysawowi. Wychowani na dworze cesarza niemieckiego

przez matk Niemk, trzej Piastowicze lscy prowadzili dalej kon-

sekwentnie dzieo germanizacyjne Agnieszki, sprowadzali w wiel-
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kicj liczbie osadników niemieckich, powierzali Niemcom najwy-

sze Lirzdy i stali swemi sympatyami po stronie cesarza, a nic szu-

kali zwizków z ksitami polskimi i odwoywali si do ich po-

mocy tylko wtedy, gdy tego wymagay ich interesy i potrzeba po-

mocy w nieustannych sporach wzajemnych.

Po mierci Bolesawa Wysokiego, który bezprawnie zaj po

swoim bracie Konradzie Gogowe, nastpi w r. 1202 midzy jego

Zamek Piastowski w Opolu.

synem Henrykiem a Mieczysawem Raciborskim nowy podzia

kraju, na lsk Górny i Dolny. lsk Górny niebawem, po mierci

Mieczysawa (w r. 121 1), rozpad si na trzy czci: ksistwo Ra-

ciborskie, Bytomskie i Opolskie, które w miar rozradzania si ro-

dziny rozdrabniay si w latach nastpnych coraz wicej. lsk
Dolny natomiast stanowi jeszcze przez lat kilkadziesit cao je-

dnolit i rozwija si pomylnie pod rzdami energicznego i roz-

tropnego Henryka Brodatego. Pod panowaniem jego syna. Hen-
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ryka Pobonego, spadla na kraj straszliwa kieska w postaci na-

jazdu tatarskiego. Pod Lignic ksi poleg, walczc mqnie,

w nierównej walce (w^ r. 1241), a po mierci jego pastwo jego

rozpada si wbrew testamentowi S-tej Jadwigi (ony Bolesawa
Brodatego), która domagaa si nastpstwa tronu tylko dla synów

pierworodnych, gdy modsi mieli powica si stanowi ductiow-

nemu. Trzej synowie Henryka Pobonego, Henryk, Bolesaw
i Konrad, podzielili midzy siebie spucizn ojcowsk, i w ten spo-

sób powstay take na Dolnym lsku trzy ksistewka: Wrocaw-
skie, Lignickie i Gogowskie. Nie skoczyo si jednak na tern.

Ksita nie ustawali w dziaaci, a w nastpstwie tego lsk roz-

drobni si -na wielk liczb malekici pastewek, niezdolnyci do

rozwoju samodzielnego i obrony przed nieprzyjacielem zewntrz-

nym, a zwalczajcyci si czsto nawzajem. W r. 1335 byo ich

na caym lsku ogóem jedenacie, a pod koniec wieku XlV-go

17 na samym Dolnym lsku. Istniay wic stolice ksice
w Brzegu, Bytomiu, Cieszynie, Karniowie, Gogowie, Gurowie,

Jaworzn (Jauer), cinowie (Steinau), widnicy, Lwowie (Lówen-

berg), Kolu, Olenicy, Lignicy, Niemodlinie (Falkenberg), Wro-

caw^iu, Opolu, Ziembicach (Miinsterberg), eganiu (Sagan), Raci-

borzu, strzelnie, Zatorze, Opawi'e.

atw^o zrozumie, e ksitka lscy, w poczuciu swej sa

boci, uznawali potrzeb oparcia sic o silniejszy organizm pa-

stwowy, a nie znajdujc takiego oparcia w rozdrobnionem wów-
czas take pastwie polskiem, zwracali si do pobliskiej Pragi cze-

skiej, do której przycigaa ich nadto kwitnca tam, a sympaty-

czna im z tradycyi, kultura niemiecka. Tak wic ju w wieku

XIII poczy wytwarza si cise zwizki midzy królami czeskimi

a ksitami lskimi. W r. 1246 Czesi zagarnli po mierci ks.

Mieczysawa Opawie i Karniów, a w r. 1289 ksita bytomski

i opolski uznali zwierzchnictwo króla Wacawa W. W pierwszej

poowie wieku nastpnego nastpio poczenie wszystkich ziem

lskich z koron czesk. Energiczny król Jan umia skoni

w r. 1327 prawie wszystkich ksit do uznania swego zwierzch-

nictwa. Uczynili to najpierw ksita Bolko Niemodhki i Wa-
dysaw Kozielski, a niebaw^em take Kazimierz Cieszyski i Jan

Owicimski. W ich lady wstpili ksita dolnolscy z Hen-
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rykiem VI wrocawskim na czele. Tu i owdzie tylko uwydatnia

si opór przeciw ogólnemu prdowi. Bolesaw III na Lignicy

i Brzegu porozumia sic z panami na Gogowie, cinowie, Zeganiu

i Olenicy, aby przy pomocy Wadysawa okietka unikn wcie-

lenia do Królestwa Czeskiego i równoczenie odzyska zabrane

przez króla Jana ksistwo wrocawskie. Król czeski wkroczy je-

Ratusz w Brzegu,

dnak Z znaczn si zbrojn do kraju i zmusi opierajcyci si
ksit szybko do ulegoci (r. 1329). Ze sprzymierzonych tylko

Przemko Gogowski umia broni energicznie swych praw i swej

niepodlegoci. „Wol opuci lsk z kijem- ebraczym, jako

ksi i pan samodzielny—owiadczy potnemu zdobywcy,—^
ni sprzeda sw swobod i wysugiwa si obcemu krylowi!""
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Rycha mier jego, w r. 1331, przerwaa waki i ukady. Lek-

komyini jego synowie, Jan i Henryk, oddali w tyme jeszcze roku

spucizn ojcowsk króowi czeskiemu. Niezaleno zaciowaly

tylko jeszcze ksistewka widnickie, Jaworskie i Zibickie. Tym-

czasem umar Wadysaw okietek, a nastpca jego, Kazimierz

Wielki, zawar z Janem umow, w której król czeski zrzek sic na-

zawsze pretensyi do tronu polskiego, a Kazimierz praw do lska
(w r. 1335). Ukad ten, zawarty bez pilnej potrzeby, tylko pod

Katusz we Wrochiwiii.

wpywem usposobienia pokojowego, rozstrzygn ostatecznie o lo-

sacti lska, rozerwa na zawsze zwizki midzy nim, a reszt

ziem polskich i wyda go na pastw zupenej germanizacyi. Na-

próno nastpcy Kazimierza przemyli wali nad odzyskaniem bo-

gatego kraju i pracowali nad tern niezniemczeni jeszcze ksita
ij

lscy. Od tej pory lsk pozosta przy Czechach, a po wymar-

:

ciu Piastowiczów zosta wcielony jako zwyka prowincya do tego ^

pastwa, stanowicego cz cesarstwa niemieckiego, póniej za

zdobyty przez Prusaków.
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Jak zaznaczono juz wyej, po upfldku Gogowy w T. 13;]! za-

chowali niezaleno tylko jeszcze ksita: Bolko llZibicki. Bol-

ko II widnicki i Henryk Jaworski. Jan czeski skorzysta skwa-

pliwie z umowy z Kazimierzem Wielkim, wyruszy zaraz w roku

nastpnym do Zibic i zmusi ksicia do ulegoci. widnicki

i Jaworski natomiast utrzymali si nadal przy swych dzierawach,

jako ksita niezaleni.

W tyme czasie powstao nowe ksistewko lennicze na lsku,
biskupie wroclaw^skie. Król Jan, dcy do zupenego opanowa-

nia kraju, zaj bezprawnie gród Milicz, pooony w pobliu gra-

nicy poznaskiej, a nalecy wówxzas do biskupstwa wrocaw-
skiego. Gdy biskup Nanker rzuci kltw na króla, Jan zemci
si zagarniciem wszystkich dochodów z dóbr kocielnych w ksi-

stwie wrocawskiem, które tymczasem, wskutek mierci ostatniego

ksicia Henryka VI, przeszo zupenie w jego rce. Nastpca
Nankera, Przecaw z Pogorzeli, pogodzi si z królem, a nabywszy
miasto Grotków wraz z okrgiem, uzna si w tej posiadoci len-

nikiem króla. Jan zatwierdzi to lenno i tytu ksicy, którego

od tej pory uywaj biskupi wrocawscy. Zatarg z obu ostatnimi

ksitami niepodlegymi zosta zaatwiony ju po mierci króla

Jana, pod rzdami Karola IV, przez maestwo. Owdowiawszy
wczenie, król czeski zgosi si o rk 14-letniej ksiniczki Anny,

córki zmarego Henryka Jaworskiego i spadkobierczyni jego brata,

bezdzietnego Bolka widnickiego. Za zgod Bolka i Kazimierza

W., maestwo to doszo do skutku i tem samem królowie czescy

weszli w prawo posiadania obu ostatnici ksistw niezalenych

(wr, 1335).

Warunki, pod jakiemi ksita lscy poddawali si dobro-

wolnie czy pod przymusem zwierzchnictwu królów czeskich, nie

byy bardzo uciliwe. Zachowywali oni w^szelkie prawa wad-
ców udzielnych, utrzymywania wojska, bicia monety, nadawania

praw i przywilejów, wymierzania sprawiedliwoci, a nawet za-

stawiania swoici dzieraw, a byli obowizani jedynie do czyn-

nego popierania króla w razie wojny. Sam jednak bliski zwizek
z dworem królewskim, który mia charakter mniej lub wicej |iie-

miecki, zachca do dalszej dziaalnoci germanizacyjnej. Nadto,

W razie mierci ostatniego z ksit w linii prostej, ziemie ich prze-

64
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Zamek w Kamiu^^u.
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chodziy zupenie na wasn( Icorony czeskiej, a w nastpstwie

domu austryackiego i zamieniay si na prowircye, rzdzone cen-

tralistycznie, z wycznem uwzgldnieniem interesów dynastycz-

nych lub ogólno-pastwowych. Rzdy te byy obliczone na to,

aby zespoli ziemie nowo zdobyte jaknajcilej z innemi posiado-

ciami, a zerwa do reszty zwizki z pastwem polskiem. W tym
celu ju król Jan zniós w opanowanem w r. 1335 ksistwie wro-

cawskiem sdownictwo polskie, ponadawa stanom przywileje

niemieckie i ustanowi swego namiestnika dla zarzdu krajem.

Nastpca jego, Karol IV, który jednoczenie piastowa godno
cesarsk, poczy ksistewka lskie wraz ze swemi wasnemi
marchiami formalnie z koron czesk i usiowa, jakkolwiek skut-

kiem oporu Kazimierza Wielkiego bezskutecznie, wyzwoli dye-

cezy wrocawsk z pod zwierzchnictwa biskupów gnienieskich,

a wcieli j do arcybiskupstwa praskiego.

Do zgermanizowania lska przyczyniy si te bardzo z je-

dnej strony sprzedawanie ub zastawianie pojedynczych ksistw

lub iwh czci przez potrzebujcych pienidzy cesarzów szlachcie

oraz ksitom niemieckim, z drugiej za reformacya, któr ksi-

ta niemieccy pcpierali energicznie, a której take duchowie-
stwo zniemczone poddawao si bez oporu. Charakterystycznym

objawem zachowania si tego duchowiestwa jest fakt, e gdy

ksi Lignicki, Fryderyk II, wyda rozkaz zaprowadzenia nauki

luterskiej w 4 dzielnicach: Brzegu, Niemczynie, Oawie i Strzelnie,

znalazo si tylko trzech ksiy, którzy zdobyli si na opór i wo-
leli opuci kraj, ni przej na protestantyzm.

W miar rozluniania si stosunków w cesarstwie niemiec-

kiem, a wzrastania potgi pastwa polskiego i wskutek zmian

i zwizków dynastycznych midzy Czechami (i Wgrami) z dyna-

sty Jagiellosk, lsk, pomimo swej formalnej zalenoci od
Czech, pocz zblia si znowu do Polski i byy czasy, kiedy po-

zostawa bezporednio pod wadz polsk. Niestao rozwoju

historycznego i zatargi czesko-polsko wgierskie nie pozwalay je-

dnak na wyzyskanie tego stosunku. Po mierci Kazimierza Wiel-

kiego, wnuk jego, ksi Wadysaw Opolski, posiadajcy z aski

króla Ludwika kilka zamków w Maopolsce i na Rusi i znaczne

obszary w Wielkopolsce, przemyliwa nad poczeniem w swoim
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rku ziem polskich i lskich. Zamiary jego pokrzyowao wst-
pienie na tron Wadysawa Jagiey, który obezwadni go, ale ze

swej strony obj w posiadanie ma cz lska. Kazimierz Ja-

gielloczyk posun si krok dalej, nabywajc na wasno ksi-

stwo owicimskie i przyjmujc hod od ksicia Zatorskiego. Syn

•jego, Wadysaw, powoany na tron czeski, wywalczy sobie ko-

ron przy pomocy ojca i ksit górnolskich i nada bratu Jano-

Katedra w Go.crowie.

wi Olbrachtowi, a póniej Zygmuntowi, ksistwa Opowskie i Go-
gowskie tytuem lenna. Zwizki te jednak nie byy trwae i po-

zostay ostatecznie bez skutków. Po mierci króla Ludwika (syna

Wadysawowego) w bitwie pod Mohaczem w r. 1526 obj na

Wgrzech i w Czechach wadz Ferdynand austryacki. Ksita
lscy uznali go, jakkolwiek niechtnie, nie ufajc swym siom.

Od tego czasu do r. 1740 lsk pozostawa wasnoci Habsbur-

gów i przechodzi pod temi rzdami cikie chwile, najpierw skut-

kiem reformacyi, nastpnie gwatownego przywracania katoli-
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cyzmu, póniej straszliwej 30-letniej wojny religijnej (1618— 1648)

i zarazy morowej, wreszcie po zawarciu pokoju westfalskiego

znowu walk religijnych. Raz jeszcze, ostatni, podczas wojny 30-

letniej nawizay si blisze stosunki midzy lskiem a pastwem
polskiem. Wadysaw IV wystpi w obronie przeladowanycli

przez Ferdynanda II protestantów lskici, a nastpca tego cesa-

rza, Ferdynand I^, odda temu-^ król^^^^i w nastaw k^^istwa 'Opol-

Klasztor w Krasoborze z grobami ksit.

skie i Raciborskie (w r. 1645), wykupi je jednak od Jana Kazi-

mierza w r. 1666.

Kilka lat póniej, w r. 1675, zmar ostatni z Piastowiczów

lskich, ksi Lignicki, Wrocawski i Brzeski, Jerzy Wilhelm
i cay lsk zosta przyczony do posiadoci austryackich. Nie

na dugo jednak. W r. 1740, gdy po mierci cesarza Karola VI

na tron wstpia jego córka Marya Teresa, wobec sabej, niedo-

wiadczonej kobiety wystpi nagle z pretensyami do lska mody,
spragniony czynu, a rozporzdzajcy siln armi, wywiczon
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przez jego ojca, mody król pruski, Fryderyk II. Pretensye jego

opieray si na umowie, zawartej w r. 1537, midzy jednym z jego

przodków, elektorem brandenburskim, Joactiimem II, a Frydery-

kiem II, ksiciem na Lignicy. Brandenburczycy od dawna ju
spogldali lakomem okiem na bogate kraje lskie, graniczce z icli

piasczyst marchi i korzystajc z kopotów ksit tamtejszycli,

przygotowywali sobie grunt do przyszyci zdobyczy, równocze-
nie za, wystpujc w obronie Niemców protestantów na lsku,
usiowali zjedna sobie przychiylno ludu tamtejszego. Sabe
rzdy maoletniego Ludwika w Czechach i na lsku (1516— 1526)

wanie w czasie rozszerzania si reformacyi, sprzyjay tym za-

biegom. Margrabia Jerzy Brandenburski porozumia si z ksi-

tami na Opolu i Raciborzu i zawar z nimi umow, wedug któ-

rej w razie wymarcia ich rodu dzierawy ich miay przypa
w udziale elektorom, wrazie za wczeniejszego wyganicia dy-

nastyi elektorskiej, Piastowicze mieli obj posiadoci branden-

burskie. Równoczenie wyrobi sobie prawa, drog zastawu, do

ksistwa Karniowskiego (po niem. Jagerndorff) (w r. 1523), oraz

do ziem Bytomskiej i Bogumiskiej (1526), które byy dawniej po-

czone z Opolem. Wreszcie za przygotowa ukad spadkowy
ze swoim szwagrem, ksiciem na Brzegu i Lignicy.

Gdy po mierci wczesnej Ludwika rzdy w Czechach i na

lsku obj ksi autryacki Ferdynand i pocz wystpowa ener-

gicznie przeciw szerzcej si reformacyi, doszo do ostatecznego

sformuowania przygotowanych od dawna ukadów. Protestancki

ksi Lignicki, Fryderyk II, da skoni si do zawarcia traktatu,

który rzekomo mia zapobiedz przywróceniu katolicyzmu w jego

posiadociach, i tak stana w r. 1537 midzy nim a wspomnia-
nym ju elektorem brandenburskim Joachimem II, umowa tej tre-

ci: Jeeli Piastowicze Ligniccy wymr wczeniej, to ksistwa i

Lignickie, Brzeskie i Woowskie bd przyczone do Branden-
1^

burgii, jeeli natomiast wymr wczeniej Hohenzollernowie Bran- ji

denburscy, to Piastowicze Lignicy otrzymaj w spucinie cz 9

ich posiadoci. Bya to wic umowa zupenie podobna do tej,
:

któr Jerzy brandenburski zawar ju wczeniej z ksitami na i

Opolu i Raciborzu. Rzecz oczywista, e umowy te pozostaway
j

w sprzecznoci ze stosunkiem lenniczym ksit lskich wzgldem
|
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królestwa Czeskiego. Wedtug pojt^ o lennictwie, ziemie ich byy
w rzeczywistoci posiaJociami królów czeskich, powierzoneri

ksitom Piastowskim, i po wyganiciu linii, uprawnionej do

sprawowania wadzy, miay powraca ju jako rzeczywista wa-
sno do rk królewskich. Dlatego te Ferdynand I, dowiedziaw-

szy si o umowie midzy Joachimem Brandenburskim, a panem na

Lignicy, uniewani j, i przez dugie lata aden z elektorów bran-

denburskich nie mia odzywa si ze swoimi pretensvami. Gdy

Ruiaa zumku Grodzisko.

umar ostatni ksi Lignicki (Jerzy Wilhelm), cesarz, jak ju wspo-

mniano, obj bez adnego protestu w posiadanie jego spucizn
i przez 35 lat nie byo wcale mowy o tem, aby Brandenburgia po-

siadaa jakiekolwiek prawa do tych ksistewek.

Przedsiebierczy Fryderyk II, ju nie elektor brandenburski,

lecz król pruski, postanowi skorzysta z trudnego pooenia, w ja-

kiem znajdowaa si wstpujca na tron ojca moda monarchini

austryacka, aby wytargowa na niej cz ziemi lskiej. Karól^
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VI ustanowi sw córk Maryc Teres w sankcyi pragmatycznej

(w r. 1713) jedyn spadkobierczyni we wszystkicti ziemiach au-

stryackich, ale to nowe prawo domowe spotkao si^ ze znacznym

oporem. Z koron austryack bya wówczas poczona korona

cesarstwa niemieckiego 1 Marya Teresa pragna, aby korona ta

spoczeja na gowie jej ma, Franciszka. Tymczasem jednak wy-

stpowa z pretensyami do obu godnoci eektor Karol Albrecht

bawarski, popierany przez Francy, Hiszpani i Saksoni. W ta-

riiiiiia isaiuku Greifenstein.

kich warunkach mody król pruski zwróci si do cesarzowej z pio-

pozycy nastpujc: Powoujc si na traktaty z r. 1537, owiad-

czy, e waciwie ma prawo do ksistw lskich: Lignickiego.

Brzeskiego, Woowskiego i Karniowskiego; e jednak zadowoliby

si Gogow i Zeganiem, poniewa granicz z jego posiadociami

brandenburskiemi. Jeeli jednak cesarzowa zechce odstpi mu

cay lsk, to król stanie po jej stronie, poprze kandydatur jej

maonka przy wyborze cesarza, a nadto wypaci jej 2 miliony
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talarów. Marya Teresa oczywicie odrzucia z oburzeniem t
propozycj, zwaszcza, e król pruski, nie czekajc wcale na jej

odpowied, wkroczy na lsk, aby go opanowa. W wojnie na

dwie strony, z królem pruskim (1741— 2) i z pretendentem do tronu,

Karolem Albrecitem bawarskim, Marya Teresa, popierana ener-

gicznie tylko przez ludy swoici ziem dziedzicznych, a zwaszcza
Wgrów, nie zdoaa obroni swoich praw. Fryderyk II opano-

wa lsk i otrzyma w pokoju wrocawskim w r. 1742 prawie

#

Ruiny zamku Bolkowa (Bolkoburg).

cay ten bogaty kraj wraz z hrabstwem Kadzkiem, ale bez Cie-

szyna, Opawy i Karniowa. Poniosa take klsk w wojnie suk-

cesyjnej, o tyle, e cesarzem zosta wybrany pretendent bawarski,

Karol Albrecht, jako Karol VII. Dopiero po mierci Karola VII

korona cesarska spocza na gowie maonka Maryi Teresy, Fran-

ciszka I; natomiast dwie wojny, przeprowadzone przez cesarzow
celem odzyskania lska (1744—5 i 1756— 1763) pozostay bez re-

zultatu. W pokoju w Hubertsburgu (1763) zatwierdzono warunki
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pokoju wrocawskiego— i lsk pozosta wasnoci królów pru-

skici.

Zajmujc w roku 1742 ziemi lsk, Fryderyk II zasta kraj

w znacznej ju czci zniemczony. Wszystko zoyo sic na to,

aby pozbawi lsk charakteru pierwotnego, wyprze ludno pol-

sk z jej odwiecznych siedzib lub odda j na pastw germaniza-

cyi, napeni kraj Niemcami, zapewni obcym przybyszom wpywy
i przewag materyaln. Germanizowai systematycznie prawie

wszyscy ksita Piastowcy przez sprowadzanie licznych osadni-

ków niemieckich, nadawanie im rozmaitych przywilejów, powo-

ywanie ich do urzdów i oddawanie im rozlegych obszarów

ziemi, tytuem darowizny, zastawu lub sprzeday. Germanizowai

królowie czescy i cesarzowie niemieccy, aby zerwa wszelkie

zwizki historyczne i narodowe midzy tym krajem a pastwem
polskiem. Germanizowao duchowiestwie, zwaszcza zakonne,

pochodzce z Niemiec lub wychowane w tradycyach niemieckich;

niemao te przyczynia si do zniemczenia kraju reformacya. Nie

jest to zapewne przypadek tylko, e wanie ta cz lska, w któ-

rej przyjy si nauki Lutra, Kalwina i innych reformatorów,

zniemczya si zupenie, a na obszarach prawie czysto katolickich

utrzymaa si dotd zwycizko narodowo polska; w kadym za
razie zwizek midzy reformacya i germanizacy jest bardzo wi-

doczny. Tam, gdzie Polacy mieszkali zwart mas, a tem samem

i duchowiestwo wieckie byo polskie, nowe nauki nie znalazy

liczniejszych wyznawców. Gdzie natomiast ju w czasach refor-

macyi siedzieli w wikszej liczbie Niemcy, prd nowy ogarn
miasta i wioski, i z biegiem czasów wyginy resztki ludnoci pol-

skiej. I nie dziw; reformacya przyniesiona z Niemiec, opierajca

si na bibhi niemieckiej, goszona przez predykantów niemieckich

i wprowadzajca jzyk niemiecki do kocioów i wogóle do prak-

tyk religijnych, bya na lsku sama z siebie czynnikiem germani-

zacyjnym. czya wszystkich wyznawców nowej wiary, bez

rónicy narodowoci, w gminy, w których przewodzili Niemcy,

nadaa jzykowi niemieckiemu przewag nad polskim i wytwo-

rzya wród ludu sympatye dla ociennych ksit niemieckich,

którzy wystpowah w roli obroców protestantyzmu i uatwiali
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roztopienie si ywiou polskiego z niemieckim, silniejszym praw-
dopodobnie wówczas ju zarówno liczebnie, jak i materyalnie.

Jaki by narodowy stan rzeczy na lsku w chwili opanowa-
nia go przez Brandenburczyków, wobec braku szczegóowych da-

nych historycznych, okreli trudno. Wiadomo, e ju kilka wie-
ków wczeniej znaczna cz dolnego lska bya zaludniona przez

Niemców i std sza kolonizacya niemiecka do Wielkopolski; wia-
domo te, e pod rzdami ostatnich ksit na lsku rodkowym

Ruiuy zamku Kynsburg pod widnic.

kraj ten uchodzi za niemiecki, a na zamkach i wociach siedzieli

oddawna ju panowie niemieccy, którzy bezustannie cigali swo-

ich rodaków z zachodu. Nie ulega wtpliwoci, e w poowie
wieku XVIII obie te dzielnice. miay ju charakter naogó niemiecki,

ale to pewna, e ludno polska sigaa wtedy jeszcze znacznie

dalej ku zachodowi, ni obecnie. Jeszcze przed kilkudziesiciu

laty Wrocaw by ze strony wschodniej otoczony wioskami polskie-

mi iw miecie samem mona byo spotka si czsto z jzykiem pol-
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skim, take w okolicach Gogowy z jednej a Niemodlina z drugiej

strony, niezbyt dawno jeszcze, mieszkali w wikszej liczbie Polacy,

a nawet w gbi dzi zupenie niemieckiego kraju, poza Lignic
i Lwowem (Lówenberg) s jeszcze widoczne resztki tubylczej lud-

noci polskiej. Zwaywszy na prac germanizacyjn systematy-

czn, a prowadzon bardzo energicznie przez Prusaków, mona
std wnosi, e przed 150 laty take na lsku dolnym i rodko-
wym ludno polska bya przynajmniej w niektórych okolicach

jeszcze do silnie reprezentowana, ale odtd zatona w otacza-

jcej j zewszd niemczynie. Przyczynia si do tego równocze-
nie gorliwie uprawiana agitacya protestantyzacyjna, jak i skaso-

Wrocaw ze strony Odry (w poowie w. XVI U).

wanie klasztorów i dóbr kocielnych, obowizkowa niemiecka

szkoa ludowa, obojtno i bezmylno nielicznych zapewne ju
od wieków mieszczan polskich i rozproszonych wacicieli redniej

posiadoci ziemskiej. Dzi w pónocnej czci lska ludno
polska nigdzie ju nie siga do Odry, w czci poudniowej tworzy

tylko pojedyncze wiksze wyspy wzdu lewego brzegu tej rzeki,

nie dochodzc do Nisy Kadzkiej. Bez porównania wiksza cz
kraju, pooona na zachód od linii, przecignitej od miasta Nisy
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przez Brzeg do Olenicy, jest zaludniona przez samych Niemców,

wród których nieliczni Polacy yj w rozproszeniu tylko, jako

przychodni robotnicy. Okoo 20,000 kilometrów kwadratowych

ziemi lskiej, tej ziemi, która niegdy stanowia najrdzenniejsz

cz pastwa Bolesawowego, dzi jest ziemi rdzennie niemieck,

a na pozostaej czci tubylcza ludno polska jest proletaryatem

robotniczym i drobnowociaskim, zmuszonym do wysugiwania
si zbogaconym przybyszom niemieckim.

TOPOGRAFIA.

X7lsk pruski obejmuje 40.302,5 kilometrów, czyli okrgo 730
mil kwadratowych, które rozdzielaj si w równych prawie cz-

ciach na trzy okrgi administracyjne: Opolski, Wrocawski i Lig-

nicki. Z okrgów tych, czyli wedug terminologii urzdowej, „ob-

wodów regencyjnych", pooony najdalej ku zachodowi, Lignicki,

jest ju zniemczony zupenie. Mona spotka i tam wszdzie Po-

laków, ale tylko w liczbie bardzo nieznacznej. Jedynie w powie-

cie Gogowskim (Glogau), graniczcym bezporednio z W. Ks. Po-

znaskiem, a zwaszcza w okolicy miasta Sawy (Schlawa), istniej

cae wsi zamieszkane przez ludno polsk. W okrgu rodkowym,
wrocawskim zastajemy Polaków w wikszej liczbie tylko na skraju

wschodnim, a mianowicie w powiatach: Strzeliskim (Strehlen),

Brzeskim (Brieg), Namysowskim (Namslau) i Sycowskim (Gross

Wartenberg), nadto za w miecie Wrocawiu. Natomiast trzeci

obwód regencyjny, Opolski, zajmujcy poudniowo-wschodni
cz prowincyi, jest zaludniony gsto przez Polaków. Posiadaj

Oni we wszystkich powiatach wiejskich po prawej stronie Odry

znaczn prze\vag liczebn. Z 7 za powiatów, pooonych cako-

wicie ub wiksz czci po lewej stronie tej rzeki, jeden, Kozielski,

jest w
-/s

polski, w Prudnickim (Neustadt) Polacy stanowi blisko
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poow ludnoci, w Raciborskim jedn trzeci (Ya Morawianie
i Ys Niemcy), Tylko w Gupczyckim i trzech powiatach, pooo-
nych nad Niss Kadzk: Niskim, Grotkowskim i Niemodliskim
(Falkenberg), Niemcy siedz zwart mas, a osady polskie s nie-

liczne i rozproszone. Odpowiednio do tego stanu rzeczy nie b-
dziemy zajmowa si ca ziemi lsk, lecz ograniczymy si po-

gldem na stosunki w tej czci kraju, która zachowaa do tej pory

charakter polski, albo przynajmniej nie jest jeszcze zupenie zniem-

^^^?^^V?
^^^

Opole.

czona. Naley do niej cay obwód regencyjny Opolski i wymie-

nione ju powiaty wschodnie obwodu wrocawskiego, wraz z sa-

mym Wrocawiem.
Obwód regencyjny Opolski, obejmujcy 13.216,7 kilometrów,

czyli niespena 240 mil kwadratowych, tworzy nieregularny czwo-

robok, wcinity midzy W. Ks. Poznaskie, Królestwo Polskie,

Galicy i lsk austryacki. Obszar ten stanowi paskowzgórze,

przez które przewija si krtym biegiem z poudniowego wschodu
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ku pónocnemu zachodowi Odra, zasilana z lewej strony wart-

kiemi potokami górskiemi, z lewej szeregiem rzek, spywajcych
wolno z wyyny. Nazwa Górnego lska, któr nosi ten kraj ju
od wielu wieków, ma swoje uprawnienie fizyczno-geograficzne,

ale zgadza si mao z jego wygldeni zewntrznym. Gór tam

niema. Jest to do jednostajna wyyna, wznoszca si okoo
200 metrów ponad poziom morza, wród której tylko miejscami

wyróniaj si niskie pasma piasczystych pagórków. Ogólny przy-

rodzony charakter tego obszaru nie róni si znacznie od znanego

nam ju poznaskiego; tylko takich rozlegych bagnistych nizin,

jak nad Noteci i Obr, ani labiryntu jezior—tam niema, a nato-

miast lasy pokrywaj daleko wiksze obszary.

Górny lsk czy si z W. Ks. Poznaskiem na niewielkiej

przestrzeni, przypierajc jednym tylko powiatem, Kluczborskim,

do poudniowej krawdzi powiatu Kluczborskiego. Granica na

tem miejscu jest odwieczn, ale tylko przypadkowa, nie uzasad-

niona adnemi wzgldami fizyczno-geograficznemi ani etnograficz-

nemi. To te podróny, przybywajcy z W. Ks. Poznaskiego do

powiatu Kluczborskiego kolej kluczborsk, nie zauway adnej

rónicy. Jest to zupenie ten sam kraj i ta sama zamieszkuje go

ludno. Wielowiekowy rozdzia polityczny nie wytworzy ró-
nic, rzucajcych si w oczy. Zaraz na samym wstpie, w odle-

goci 1 mili od granicy poznaskiej, spotykamy si z ma lenkiem

miasteczkiem, które upamitnio si w dziejach wielkiem zwyci-

stwem Polaków nad Austryakami: z Byczyn (po niem. Pietschen),

pod której murami Zamoyski w r. 1587 pobi na gow popiera-

nego przez cz szlachty polskiej pretendenta do korony arcyksi-

cia Maksymiliana i po krótkiem obleniu zabra do niewoli. Obec-

nie jest to ndzna, zamieszkana przewanie przez Niemców, mie-

cina, z 2,183 mieszk., nad torem kolejowym kluczborskim. Poo-
ona kilka mil dalej ku poudniowi stolica powiatu Kluczhor^Tc, nad

sczc si przez piaski rzeczk Stobraw, podniosa si w czasach

ostatnich, jako wany wze kolejowy. Krzyuj si tam tory przez

Zawadzki do Olenicy i przez Olesno i Lubliniec do Tarnowskich

Gór. W r. 1900 naliczono tam 10,236 mieszkaców. Trzecie

miasteczko powiatu, równie niemieckie, pooone nad torem Ole-

nicko-kluczborskim, Woczyn (Konstadt), posiada 3,523 mieszka-
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ców. Wród ludnoci wiejskiej, uprawiajcej przewanie chude,

piasczyste pola, Polacy maj wielk przewag. Blizko poowa
ich naley do wyznania ewangielickiego. Powiat kluczborski

wrzyna si wiksz czci swego obszaru w powiat Olesli (Ro-

senberg), sigajcy z jednej strony, nad Stobraw, niemal granicy

obwodu Wrocawskiego, z drugiej, nad Prosn graniczcy, z Kró-

lestwem Polskiem. Ogólny charakter kraju jest ten sam, co w po-

Staroytiiy koció drewniany w Khiczacli pod Opolem.

wiecie kluczborskim. Miast posiada powiat ten dwa: Olesno (Ro-

senberg), nad torem kolejowym kluczborsko-lublinieckim (4,846*m.)

i Gorzów (Landsberg) nad Prosn, tu nad granic Królestwa

Polskiego (1,069 mieszk.). Miecina ta graniczna jest poczona

z Olesnem kolej drugorzdn. Druga droga elazna z Kluczborka

do Tarnowskich Gór, na caej swej rozlegoci, a do tego miasta,

ani w powiecie Oleskim, ani w dalszych, nie spotyka sic z adnem

miastem.



— 44^ —
Z obu wymienioncmi ju powiatami graniczy na zachodzie

'Opolslti, zajmujcy wielki obszai^ po obu strbnach Maapiany, na

'prawym 'brzegu Odry, i kilka mil po lewej stronie tej rzeki. I w tym
powiecie gleba jest na ogó piasczysta, widski" rzadkie, a lasy po-

krywaj znaczne przestrzenie. Powiat ten posiada dwa miasta:

^ Opól6 (Oppeln) nad Odr, iespena^dwie mile*^ powyej ujcia Ma-

^\a^^\'Qy ;^r Ki-apliGwice (Krappitz)rrównid riad OdrVp6 lewej stro-

nie tej rzeki, nad kolanem, tam, gdzie, wyszedszy z powiatu Ko-

'zielskiego', zwraca si ku pónocy. Opole, miasto piknej z^imone,

pene pamitek historycznyctr, z pru -staroytnemi-'' kocioami
i szcztkami 2 zamkóW piastowskich, niegdy stolica .ksistwa

opolskiego, obecnie obwodu regencyjnego, miao w r. 1900-ym

30, 1 15 -mieszkaców, w-tej-liczble-bii-zko- 6,aoo "Polaków, J.est

wanym wzem kolejowym, z którego rozchodz si tory: do

Wrocawia, Nisy, Bogumina, Katowic, Lublica, Olenicy. W Ii?'ap-

Icowicacli naliczono w r. 1900-ym 2,290 mieszk. Miasteczko czy
si torami kolejow^emi z Prudnikiem (Neustadt) i torem bpolsko-

bogumiskim. Z mniejscowoci innych wymienimy osad Prnsz-

Tcowo (Prostkau) z szkol ogrodnicz i len, oraz wie Elucze

(Klitsch) z sawnym kociókiem drewnianym, pamitajcym bar-

dzo dawne czasy.

Posuwajc si z Opola ku poudniowi, dostajemy si do po-

wiatu Wiellco- Strzeleckiego (Gross-Strelitz), zamknitego midzy
Odr a Maapian. Spotykamy tam trzy miasta. Wiellde Strzelce

nad torem opolsko-katowickim, niegdy stolic ksit Piastow-

skich, miaa w r. 1900-ym 5,779 mieszkaców. Siady przeszoci

s tam jeszcze do liczne. Midzy innymi zachowa si staro-

'zytny zamek. Na poudnie od W. Strzelc opuszczamy lekko tylko

sfadowan równin, która towarzyszya nam dotd od granic

W. Ks. Poznaskiego, i spotykamy acuch odznaczajcych si

znacznie pagórków^ zwanych Górami Chemskiemi. Najwyszy
szczyt tego pasma, cigncego si od Gór Tarnowskich w kierunku

zachodnim ku Odrze, znajduje si w pobliu tej rzeki i nosi nazw
Góry -tej Anny (385 retrów. nad poziomem morza). Na szczy-

cie tej góry bazaltowej wznosi si" koció, cel pielgrzymek nabo-
nego ludu polskiego. U stoku poudniowego tej góry ley, rhia-

•stcczko Leznica (Leschnirz) z 1677 mieszk., a cokolwiek dalej ku
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poudniowemu wschodowi, wród wzgórz, nad brzegiem Kodnicy,

Ujazd, z wspaniaym zamkiem (2,348 mieszk.). Ani Ujazd, ani

Lenica nie posiadaj zwizku kolejowego, le jednak w pobliu

torów : pierwszy — kozielsko-gliwickiego, drugi — opolsko-bogu-

miskiego.

W Górach Chemskich opuszczamy do jednolit, lekko tylko

sfatdowan, piasczyst na ogó równin wyyny lskiej, a wst-

pujemy w kraj, nie górzysty wprawdzie, ale urozmaicony pod

wzgldem powierzchni i gleby i bogaty w rónorodne skarby mi-

neralne. Gdy w pónocnej czci Górnego lska miejscami tylko

mona spotka si ze skrawkiem gleby urodzajnej, nadajcej si

1

1
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Obszar ten znajduje si na pónoc od róde Kodnicy i zajmuje

powiaty: Bytomski, Zabrski, cz Katowickiego, Tarnogórskiego

i Gliwickiego, t. j. wsctiodni cz pasma wzgórz, zwanego Gó*

rami Tarnowskiemi, któryci zacliodnim wylotem s wspomniane

ju Góry Chemskie. W innyci okolicach, tak samo nad Kod-
nic, jak i w powiatach poudniowych Górnego lska, dobywaj
mineray tylko miejscami, gdy wiksza cz pokadów spoczywa

jeszcze nienaruszona pod warstw osadów dyluwialnych.

Tak te jest w zachodniej czci powiatu TosTco -GliwicMego,

który graniczy na zachodzie z wspi mnianym ju Wielko-Strze-

leckim. Tylko sam skraj wschodni, w pobliu miasta Gliwice,

naley jeszcze do obszaru górniczo-fabrycznego. Ogromna wik-
szo tego powiatu ma charakter czysto rolniczy. Powiat GliicicM

posiada 4 miasta: Gliwice (Gleiwitz) nad Brynic, piknie zbudo-

wane, nowoczesne, z 52,879 mieszk. W pobliu, ku zachodniemu

poudniowi Soniczoicice (Kieferstraedtel) z 1,025 mieszk. Na pó-
noc od Gliwic, w wzgórzach, Fi/slcoiuice (Peiskretscham), nad drog
elazn opolsko-katowick, z 4,224 mieszk.; wreszcie nad tyme
torem kolejowym, w pobliu granicy powiatu Wielkostrzeleckiego,

Toszelc (Tost), niegdy stolica ksistewka Piastowskiego, z 2,350

mieszkacami. Do powiatów czysto rolniczych naley pooony
midzy Gliwickim, Wielkostrzeleckim, Oleskim, a granic Króle-

stwa Polskiego, powiat Lihliniecki, przernity torami kolejowymi

z Kluczborka do Tarnowskich Gór i z Opola do stacyi granicznej

Herby (2 mile od Czstochowy). Oba te tory krzyuj si w mia-

steczku powiatowem Z?^&/>«>?(Lublinitz), pooonem wród wzgórz

nad maym strumykiem (3,490 mieszk.). Powiat ten posiada jesz-

cze 2 miasteczka na pónocy: Dobrodzie (Gutentag), na skraju po-

udniowym wielkich lasów dobrodzieskich (2,660 mieszk.), a na

poudniu, w pobliu róde Maapiany, tu nad granic Król Pol-

skiego, T7oi7^XY (Woischnik) z 1,457 mieszk.

Rzeka Maapiana oddziela pow. Lubliniecki od Tarnogórskie-

go (Tarnowitz), najwicej górzystego z wszystkich górnolskich

po prawej stronie Odry. Cz pónocna sabo zaludniona, z mia-

steczkiem Miasteczko, po niem. Georgenberg (1,840 mieszk.), ma
charakter rolniczy. Cz poudniowo-wschodnia, w której ley

w okolicy górzystej miasto powiatowe Tarnowskie Góry (Tarno-



-^w

^^

-^.

30

.~^. ii

OBJANIENIA

Prusk/ego

• Grsnicd obwodu reg.

Opolskiego

M/asta Dodkres/one-sto/ce
pOPv/atotve.

istnyktjrvw^ 7*"^

!s>&»A»T&~ Wi^r%ithiAr

7n ^
-

.Sigmhoafio* l^

'y goi "^-f'^'^

M''V^ ^aJcMi^c

\ -Boaacu^ '"

S«n

i* s"jP?*r1

1 1 'A. °Ji:s<kr3/3kis

'•"'\<~^

ScAioiriA

Ti^r

'(JfSlr<tJ:M

\ToySi:ei.^"~"/jft^;^a,>

I
^-^:f^^^-

liezffwe*ioJ^Nra?H^#^ ^

kt - J •

£i^
,fV'

^..-__., ii.

Cz polska lska pruskiego



-7 445 —
witz), naley do obszaru górniczo-fabrycznego. Charakter kraju

zmienia si tu zupenie. Znikaj ciche mae wioski z somianemi

strzechami i dugie any pól uprawnych; z ziemi wyrastaj dugie,

nieregularne, wygldajce dziko nasypy— ziemi wydobytej z ko-

palni, kominy fabryczne, osady murowane, krzyuj si gste linie

torów kolejowych, a im wicej zbliamy si do rodka tego stosun-i

kowo niewielkiego okrgu górniczo-przemysowego, do Bytomia

i Huty Królewskiej, tem wicej mno sic kominy i elewatory,

olbrzymie gmachy górnicze, hutnicze, tym gciej zasiany jest kraj

murowanemi osadami. Cay ten obszar rozrasta si coraz wicej

w jedno olbrzymie miasto górniczo-fabryczne, poprzedzielane tylko

niewielkiemi smugami gruntów, po czci nieuprawianych, po

przez która biegn krzyujce si na wszystkie strony liczne tory

kolejowe. Pod wzgldem administracyjnym obszar ten jest po-

dzielony, o ile nie naley do wymienionych ju powiatów, na kilka

malekich okrgów, a mianowicie powiaty: Bi/iomshie, miejski

i miejski (Beuthen), liróleioslzonucld (Kónigshiitte), Zahrski, liaio-

;
loiclci i Mijs/oiiicki. Z gmin miejskich, znajdujcych si na tym

;
skrawku ziemi, posiaday w r. 1900: Królewska Huta 57,875, By-

\
tom. 51,409, Katowice 31,745, Mysowice 13,365, Tarnowsle Góry

i 11,854 mieszkaców;. z gmin wiejskich za: Zahorze 27,738, Stare

YAibrze I9,57(j, ll>ida 14,793. Boguszyee 14,595, Bata Laury 13,573,

t witochowice 13,071, Siemianowice 12,175, .'^dize 11,813, Mae
'Librze 10,006, Choczów 8,488, Szopie?iice 7,712, Bislzupice 9,806,

Bietszowice 7,393, Mikidczyce 7,629, Szarley 8,008 mieszkaców
i t. d. Wiksza cz tych osad powstaa lub rozwina si do-

piero w cigu kilkudziesiciu lat ostatnich.
" Bogat przeszo hi-

storyczn ma tylko Bytom,' riigdy. stolica ksistwa teje nazwy.

i
Do miast bardzo starych nale take- Tarnowskie Góry i Gliwice.

Mysowice ciesz sic szczególn saw jako miasto pooone nad

stykajcemi si granicami trzech cesarstw: Niemieckiego, Rosyj-

skiego i Austr.yackiego (niemieckie „Dreikaiserecke"). W kopal-

niach tego bogatego okrgu górniczo-przemysowego wydobywaj
gównie: wgiel kamienny, rudy elazne,- cynkowe,, oów, srebro

i.galman. Wszystkie te metale bywaj- przetapiane i przerabiane

w licznych fabrykach na miejscu. ^ .

*

. • " -
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Rzeka Kodnica, skanalizowana na wielkiej przestrzeni i zao-

patrujca w wod znaczn cz z wymienionych miejscowoci,

stanowi granic poudniow tego okrgu górniczo-przemysowego.

Na poudniowym jej brzegu rozpoczynaj si znowu rozlege pola,

wród którycti tylko tu i owdzie spotykamy si z kopalni lub

fabryk.

Poudniowo-wschodni kt Górnego lska, zamknity midzy
Kodnica, Czarn Przemsz i Wis, wypenia powiat Pszczyski.

Obszar ten naley prawie w caoci ju do dorzecza Wisy, a nie

Zjedaoczoae hutj-: Laury i Królewska.

Odry, odznacza si wielk obfitoci lasów, które zajmuj mniej

wicej Ya cz caego powiatu, i bardzo licznemi stawami, zwa-

szcza w swej czci poudniowej. Graniczy on na wschodzie

i poudniowym wschodzie z Galicy, od której odcinaj go Wisa

i jej dopyw, Czarna Przemsz. Po stronie poudniowej Wisa, po-

wyej dopywu lewego Biaej, oddziela go od lska austryackiego.

W piknej dolinie nadwilaskiej znajduje si szereg letnisk, z któ-

rych najwicej znane s miejscowo Wisa i pooona w pobliu

stacya kuracyjna Goczakowice, z ródami jodowo-ugowemi. Po-



— 447 —

wiat Pszczyski posiada trzy mae miasteczka. Najwiksze z nich

Mikoów (Nicolai), pooone w pobliu Kodnicy, nad torem kole-

jowym rybnicko-katowickim, liczyo w r. icoo-ym 6,631 miesz-

kaców. Miasto powiatowe Tszczyna (Piess), z piknym zamkiem
ksicym, ley nad torem katowicko-bielskim, który przechodzi

take przez wspomnian wyej miejscowo kuracyjn Goczako-
wice. W r. 1900-ym naliczono tam 4,940 mieszkaców. Mia-

steczko trzecie, Beruii (Berum), z 2,081 mieszkacami, jest stacy
graniczn nad drog elazn mysowicko-owiecimsko-krakowsk.

Powiat nastpny, ByMicld, naley ju znowu do dorzecza

Odry, której dopyw prawy, Olsza, oddziela go na niewielkiej

przestrzeni od lska austryackiego. I tam lasy zajmuj znaczn
cz obszaru, natomiast stawy s mniej liczne. Przez cay po-

wiat przepywa wród wzgórz prawy dopyw Odry, Ruda. Nad
strumykiem tym ley w okolicy pagórkowatej miasto powiatowe
EiflniJc (tak samo po niemiecku), z 7,224 mieszk. Posiada ono ko-

munikacy kolejow z okrgiem górniczo-przemysowym, z Raci-

borzem i Boguminem (Oderberg). Nad torem rybnicko-bogumi-

skim ley miasteczko Wodzisaw (Loslau) z 2,701 mieszk. Midzy
obu temi miastami znajduj si znaczne kopalnie wgla i fabryki

elaza. Oprócz wymienionych, powiat Rybnicki posiada jeszcze

dwa miasteczka: Zóraw (Sohrau), u róde strumyka Rudy, w po-

bliu granicy pow Pszczyskiego (4,314 mieszk.) i Pilchowice (Pil-

chowitz) nad rzek Berawk, na skraju wielkich lasów Racibor-

skich, w któryci cz si ze sob powiaty Rybnicki, Raciborski,

Gliwicki i Kozielski. Wreszcie zasuguje na wzmiank stacya k-
pielowa i klimatyczna Jastrzchów, w poudniowej czci powiatu.

Z pow. Rybnickim graniczy na zachodzie KaciborsJci, oddzie-

lony rzekami Olsz, Odr i Opawic od lska austryackiego.

Odra przepywa go z poudnia ku pónocy, tak, e wiksza cz
powiatu ley po lewej stronie tej rzeki. Powierzchnia tego ob-

szaru jest bardzo urozmaicona. Po prawej stronie Odry spoty-

kamy kilka wielkich jezior, na pónocy wspomniany ju wielki las

Raciborskie; po lewej stronie rzeki kraj jest górzysty, poprzerzyna-

ny licznymi strumykami, z któryci najwikszy, spywajcy do

Odry, Cynna, odznacza si piknemi brzegami. Mil poniej uj-

cia tej rzeki ley nad Odr b. stolica ksit Piastowskich, Baci-
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hórz (Ratizbor), pikne miasto z staroytnym zaniedbanym zam-

kiem i kilkoma piknemi kocioami, wród których cieszy si

"szczególn s1:aw kopia kaplicy S-tego Grobu w Jerozolimie. W po-

bliu miasta zbiegaj si tory kolejowe z Bogumina, Opawy (Trpp-

pau), Gupczyc (Leobschiitz) i Opola. W r. 1900 naliczono w Ra-

ciborzu 25,236 mieszkaców. Inne miasteczka i osady targowe,

Hiilczyn (Hultschin), Beiiiszeuo (Benischau), Krzanowice (Krano-

witz) i Saihice (Sanditz), s malekie. Najwiksze z nich, Hul-

Nisa. '

czyn, posiada w r. 1900-ym .3,013 mieszkaców. Powiat Raci- ii

borski posiada gleb po' czci bardzo urodzajn, zwaszcza po !

lewej stronie Odry. Ludno jest silnie mieszana, w miastach nie-
,^

miecka, po wsiach polska i morawska. Tu nad granic tego po-^

wiatu le trzy wiksze miasta lska austryackiego: nad Odr*
Bogumin (Oderberg); cokolwiek dalej na poudnie, w porodku

okrgu górniczego; Ostrawa Morawska; na zachodzie, nad rzek

Opawic,—Opawa (Troppau).
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Postpujc z Odr ku pónocy, dostajemy si do powiatu Ko-

zielsldego. Jest on pooony równie po obu stronacli tej rzeki.

Cz zaciodnia posiada powlerzcini silnie sfadowan i odzna-

cza sie dobr gleb, cz wsciodni zajmuj lasy: po lewej stro-

nie Birawki wspomniany ju Raciborski, midzy Birawk a Kod-
nic lasy ks. Hohenlotiego. Nad sam Kodnic spotykamy wzgó-
rza, a wród nici kilka miejscowoci fabrycznyci. Pó mili poni-

B r z e ff.

cj ujcia Kodnicy do Odry, ley jedyne miasto powiatu, staroytne

Kole (Cosel), niegdy stolica udzielnego ksistwa Piastowskiego,

póniej silna forteca (7,087 mieszk.); nad Kodnic, w pobliu uj-

cia, wany wze kolejowy, Kdzierzyn (Kandrzin), gdzie krzyuj
si tory wrocawsko bogumiski i kozielsko-gliwicki.

Z pow. Kozielskim graniczy na maej przestrzeni na poudnio-

wym zaciodzie, cigncy si daleko w kierunku zaciodnim, Frud-

nicJu^ ostatni z powiatów obwodu Opolskiego, w którym Polacy



stanowi bardzo znaczn cze ludnoci. Cz jego pónocn zaj-

muje: wielki las sosnowy Szelicki: wiksza, poudniowa, posiada

gleb urodzajn i odznacza sic do wielkim ruchem fabrycznym.

Miast posiada powiat ten kilka: Fr/id/nk albo Prdnik (Neustadt),

pooony nad skrajem poudniowym, posiada w r. 1900-ym 20,139

mieszkaców i jest poczony torami kolejowymi z Nis, z drog
wrocawsko-bogumisk przez Krapkowice, z Kolem i Raciborzem

przez Gupczyce. Na drodze do Krapkowic ley Z/iJz (2,860 m.),

na drodze do Kola Gloguwelc (Ober Glogau), z 5,624 m., nadto

dwie osady, w których odbywaj sie targi: Mae Strzelce (KI. Stre-

litz) w pobliu Krapkowic i Scinaica (Steinau), wród wzgórz nad

granic powiatu Niskiego.

Midzy powiatami Prudnickim, Kozielskim i Raciborskim

a lskiem austryackim ley nad górn Opawic powiat Ghipczyclci,

który pominlimy w swej wdrówce dotychczasowej, jako prze-

wanie niemiecki. Odznacza sic on tak samo, jak wszystkie po-

wiaty okoliczne, silnie sfadowan powierzchni, gleb urodzajn

i bogactwem skarbów mineralnych. Miasto powiatowe, Gl/ipczijce

(Leobschutz), poczone kolejami elaznemi z Raciborzem, Kolem
i Prudnikiem, oraz Karniowem (Jagerndorf) na lsku austryackim,

posiadao w r. 1900-ym 12,627 mieszkaców. Baioroic (Bauern-

witz) nad drog do Raciborza mia w tyme roku 2,705; pooony
dalej na poudnie luelrz (Katscher) 4,801 mieszk.

Pozostay nam jeszcze trzy zachodnie powiaty obwodu reg.

Opolskiego: Niski, Niemodliski i Grotkowski. Róni si one od

wymienionych poprzednio tem, e posiadaj ludno prawie czy-

sto niemieck. Polacy s w tych powiataci tubylcami, a nie przy-

cliodnmi robotnikami, jak w wikszej liczbie powiatów rodkowo

i dolno lskich, ale stanowi ty 1-ko niewielki uamek ogólnej liczby

mieszkaców. Najwicej zniemczony jest i by ju od wieków po-

wiat X'(sJci, graniczcy na wschodzie z Prudnickim, na poudniu

z lskiem austryackim. Obszar ten by od pocztków XIII wieku

wasnoci biskupów wrocawskich, którzy tytuem posiadania tego

kraju zostali zaliczeni w poczet ksit lskich. Rzdami duchow-

nemi tómaczy si wczesne zgermanizowanie ziemi Niskiej. Ley
ona u stoków pónocnych gór Sudeckich, po obu stronach Nisy

Kadzkiej. Nad t rzek jest te pooone miasto powiatowe, po-
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tcna forteca Nisa (Neisse), 24,271 mieszk. Ku zachodowi, rów-

nie nad Nis, le miasteczka Otmuchów (Ottmachon) z 3,674

i Fczkóiu (Patschkau) z 5,897 m., w poudniowej czci powiatu,

w pobliu granicy austryackiej, Ziegenliah, z 8,243 mieszk.

Poza miastem Nis, Nisa Kadzka zwraca si ku pónocy i,

opuciwszy pow. Niski, tworzy granic midzy powiatami Niemo-
dliskim i Grotkowskim. Pow. Xiemodli?ish\ pooony po prawej

stronie rzeki, posiada powierzcini do równ, liczne jeziora,

a nad granic pow. Opolskiego wielkie lasy Tylowickie. Z miast,

l^iemodliu {Falkanhtr^) mia w r. 1900-ym 2,103, Sekur(/asf nad
Nis, milQ powyej jej ujcia, 700, Fryld (Friedland) nad rzeczk
cinaw, która, dc ku pónocy do Nisy Kadzkiej, przepywa
cay ten powiat, 2,078 mieszk. Pooony po lewej stronie Nisy

powiat Groiliuwslci wkracza sw czci zaciodni w pasmo
wzgórz strzeliskici, i tworzy nad rzek paszczyzn, poprzerzy-

nan prawdziwym labiryntem strumyków. Jedyne miasto po-

wiatu, Grolków (Grottkau) miao w r. 1900-ym 4,140 mieszkaców.
Jest ono poczone kolej elazn z Brzegiem, Strzelnem i Nis,
która ze swej strony ley nad wanym torem kolejowym z Opola

do Kladzka i przez widnic do Lignicy.

Z obwodu regencyjnego Wrocauslat^go naley do obszaru,

który nas interesuje, tylko par powiatów, graniczcych z obwo-
dem reg. Opolskim i W. Ks. Poznaskiem, mianowicie za powiaty:

Brzeski, Namysowski i Sycowski. Do znacznej liczby innych od-

nosi si to samo, comy powiedzieli o trzech zachodnich powia-

tach obwodu Opolskiego. Tu i owdzie znajduje si jeszcze lud-

no tubylcza polska, ale jest jej ju tak niewiele, e pod wzgldem
liczebnym ustpuje przed przychodni, rozproszon \^ poszukiwa-

niu za robot po caym obszarze Niemiec. Do obszaru zupenie

ju prawie zniemczonego, w którym utrzymay si zaledwie lady
tubylczej ludnoci polskiej, nale te okolice rzeki lzy (Lohe),

która nadaa nazw caemu krajowi. W pobliu jednego z ra-

mion tej rzeki, Maej lzy, w pow. Strzeliskim, istniej wpraw-
dzie osady sowiaskie, ale nie polskie, lecz czeskie. l^olakóvv za-

stajemy w wikszej liczbie dopiero znacznie dalej ku wschodowi,

w powiecie Brzesldm. Powiat ten, pooony nad ujciem Nisy

Kadzkiej i Stobrawy, po obu stronach Odry, jest paszczyzn,
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z której tylka na poudaiu wyrasta grupa pagórków. Cz pó-

nocn zajmuj wielkie i pikne lasy Rogelwitz i Peisterwitz, si-

gajce daleko w gb ssiedniego powiatu Oawskiego. Miasto

gówne, Brzeg (Brieg) nad Odr, niegdy stolica ksistwa, miao
w r. 1900-ym 24,114, drugie miasteczko, L6ice?, nad ujciem ci-

nawy do Nisy Kadzkiej, 3;249 mieszkaców. Daleko wicej, ni

w pow. Brzeskim spotykamy Polaków w ssiednim Namt/siouslim,

zraszanym na wsctiodzie przez rz. Stobraw, na zaciodzie przez

Widaw, i graniczcym na niewielkiej przestrzeni z pow. Kpi-

Wroclaw. Widok ogóluy,

skim W. Ks. Poznaskiego. Obszar ten posiada powierzctmi do
równ, gleb mniej ni rednio urodzajn. Miasto gów^ne, Na-

mi/sów (Namslau) nad Widaw, miao w r. 1900-ym 6,361 m., jest

poczone kolej elazn z Olenic, Kluczborkiem i Opolem. Dru-

gie miasteczko, Ryclital (Reichthal), w pobliu granicy poznaskiej,

miao w tyme roku 1,222 m. Postpujc wzdu granicy W. Ksi-

stwa ku zaciodowi, wkraczamy w ostatni powiat lski, który mo-

na jeszcze zaliczy do polskich: Si/cousli. Powierzctinia jest tu

wicej falista, zwaszcza w rodkowej czci powiatu, u róde
Widawy; w teje okolicy, tu nad granic poznask, oraz na za-
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chodzie w pobliu rz. Baryczy, znajduj sie wielkie grupy jezior,

rozdzielone wzgórzami Midzyborskiemi. W pobliu grupy

wschodniej jezior ley miasto powiatowe Sijcólc (po niemiecku

Polnisch albo Gross Wartenberg), nad torem wrocawsko-olenicko-

kpiskim. W r. 1900-ym naliczono tam 2,381 mieszkaców.

Jeszcze mniejsze s dwa inne miasteczka powiatu: Midzyhorz

(Neumittelwalde) wród wzgórz na pónocnym zachodzie i Twar-

dagóru (Fastenberg) nad granic zachodni.

Wszystkie inne powiaty obw. regenc. Wrocawskiego, s, jak

ju zaznaczono, zupenie zniemczone. Znajdujemy wprawdzie

wszdzie jeszcze Polaków, tu i owdzie nawet nie przychodnich,

lecz szcztki ludnoci tubylczej, ale jest ich conajwyej 2% ogólnej

liczby mieszkaców. Najliczniejsi stosunkowo jeszcze s Polacy

w powiatach graniczcych z W. Ks. Poznaskiem, a wic: MUic-

lci?n (Militsch), Gurowslim (Guhrau), GJogoaslim (Glogau), nale-
cym ju do obw. regencyjnego Lignickiego, dalej za w powiatach,

otaczajcych miasto Wrocaw, a wic Wi'ociaa8Jcim wiejskim,

Trzeh/riclcnn, Olenickim, Nowotarshim (Neumarkt) i Swid?iieJcim

(bchweidnitz). S to jednak ju posterunki zupenie stracone,

o których odzyskaniu przez ludno polsk w danych warunkach

mowy by nie moe. Odstpimy wic od szczegóowego opisu

tych ziem. Zatrzymamy si tylko przy Wrocaw^iu, jako stolicy

caego kraju i miecie, w którem ludno poska jest stosunkowo

liczna (przeszo 8,000 dusz).

W/-(jc/(iiL' ley wród rozlegej równiny po obu stronach Odry,

która w tem miejscu, przyjwszy Olawc, rozszczepia si na dwa
ramiona, tworzc par wysepek, gdy ramie trzecie, martwe, zwane

„Star Odr", okra miasto na pónocy. Pocztki jego gin
w mrokach przeszoci. Niewtpliwie istniaa tam osada od nie-

pamitnych czasów. Okoo r. 1000 wystpuje Wrocaw ju jako

stolica ziemi lskiej i stolica biskupów lskich. Póniej, w epoce

dziaów, by stolic ksistwa udzielnego. Z tych czasów utrzy-

niaa si do tej pory wielka liczba piknych gmachów urzdowych,

kocielnych i prywatnych. Otaczaj one zwaszcza wielki Rynek,

w którego porodku wznosi si staroytny pikny ratusz z wieku

XIV, w stylu gotyckim. W gmachu tym, penym pamitek histo-

rycznych, odbyway si zjazdy ksit lskich. Z innych gma-
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chów historycznych wymienimy tak zwany „stary ratusz", dom
prywatny, po wschodniej stronie Rynku, w którym stawali prze-

jedajcy przez Wrocaw królowie polscy z domu saskiego, staro-

ytny dom pod „Zotym puharem", na poudniowej «;tronie Ryn-
ku, i dom pod „Siedmiu elektorami", pokryty od góry do dou
malaturami „al fresco". Z 37 kocioów zasuguje na uwag ka-

tedra, pooona wraz z zabudowaniami biskupiemi na wyspie.

Wielki iJyiieic we \Vi-ciei;i\viii.

Jako stolica kraju i biskupstwa, a póniej jednego z najwik-

szych ksistw udzielnych, Wrocaw rozwija sie szybko i ju w wie-

kach rednich by wiekiem miastem handlowem. Zajcie lska
przez Prusaków,— przyczem Wrocaw zdobyto zdrad, wbrew
umowie, zawartej z rad miejsk, — oddziaao na razie niekorzyst-

nie na rozwój miasta, poniewa stare, wyrobione zwizki han-

dlowe z ziemiami austryackiemi zostay zerwane, a miasto samo
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utracio sw dawn samodzielno. wietne polo/cnie w porod-

ku bogatego kraju, nad gówn artery komunikacyjn, sprawio

jednak, c zastój nic trwa dugo. W r. 1900-ym Wrocaw po-

siada 422,738 mieszkaców i byt pod wzg^dem zaludnienia 2-em

miastem w Prusaci, a piatem w cesarstwie niemieckiem. Jest on

siedzib wadz prowincyonanych i regencyjnycli, naczenego do-

wództwa korpusu armii, posiada uniwersytet i jest gównym w-
zem kolejowym prowincyi, w którym zbiegaj si tory: z Berlina

przez Frankfurt i Guben. z Szczecina przez Kistrzy i GcgowQ,
z Gdaska i Królewca przez Pozna-Leszno i Gniezno- Olenice,

z Kluczborka, z Krakowa i Wiednia przez Opole i Bogu min,
z Wiednia przez Kadzko, z Pragi przez widnic i z Lipska przez

Lignic.

STOSUNKI AD-MIMSTRAC^JNE I POLITYCZNE.

y^.

t,J lsk pruski jest podzielony pod wzgldem administracym na

trzy obwody regencyjne: Lignicki, Wrocawski i Opolski, które od-

powiadaj dawnemu podziaowi na lsk Dolny, redni i Górny.

Kady obwód regencyjny dzieli sic, jak wszdzie w Prusaci, na

powiaty, skadajce si z wikszej liczby gmin miejskich, wiejskicli

i dworskici. Miasta, posiadajce wicej ni 20,000 mieszkaców,
s wyczone z otaczajcego je obszaru i tworz osobne, autono-

miczne powiaty miejskie.

W poniszem zestawieniu podajemy nazw pojedynczych po-

wiatów w brzmieniu polskiem i niemieckiem, z oznaczeniem ob-

szaru w kilometrach, przyczem powiaty miejskie pomijamy. Ponie-

wa chodzi nam tylko o obszar zamieszkany przez ludno polsk,

uwzgldniamy w tem zestawieniu tylko obwód regencyjny Opól-
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ski, a z Wrocawskiego jedynie powiaty wschodnio-pófnocne,

w których zwart mas lub w rozproszeniu yje znaczniejsza

liczba Polaków.

Ohwód regencyjny Opolslc-i.

Nazwa poLsk
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Siedzib wadz prowincyonalnych, naczelnego prezesa i jego

organów pomocniczych, oraz miejscem zebra sejmu prowincyo-

nalnego (patrz str. 129—30 i 137) jest Wrocaw. Tame rezy-

duj wadze Wrocawskiego obwodu regencyjnego. Siedzib

wadz regencyjnych! Opolslcici jest b. zamek ksicy na wyspie

Pasiece w Opolu. Landraci i podwadne im „wydziay po\viato^

we" (patrz str. 136— 7) urzduj w miastaci powiatowych. Osob-

ne powiaty miejskie, niezalene od landratów, stanowi na Gór-

starszy zamek Piastowski w Ojiolii.

nym lsku miasta: Opole, Gliwice, Bytom, Królewska Huta, Ka-

towice, Zaborze, Prudnik i Nisa.

Jak kada prowincya pruska, tak i lsk stanowi pod wzgl-

dem sdowniczym okrg odrbny, z trybunaem najwyszym,

zwanym „sdem nadziemiaskim" lub „senatem" we Wrocawiu.
Z kilkunastu sdów niszych, ziemiaskich (por. str. 140—141),

w okolicach, zamieszkanych przez ludno polsk, znajduje si

siedem, z tej liczby pi w obwodzie regencyjnym Opolskim, mia-
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nowicie za w miastach: Opolu, Gliwicach, Bytomiu, Raciborzu

i Nisie. Z powiatów polskich obwodu regencyjnego Wrocaw-
skiego, Brzeski naley do sdu ziemiaskiego w Brzegu, a Namy-
sowski i Sycowski do sdu ziemiaskiego w Olenicy (Oels). Sdy
najnisze, „okrgowe", znajduj si w licznych miastach, midzy
jnnemi we wszystkich powiatowych.

Pod wzgldem wojskowym obwody regencyjne, Wrocawski
i Opolski, tworz okrg VI korpusu armii, z dowództwem naczel-

nem we Wrocawiu. Obwód Lignicki za naley wraz z obwodem
regencyjnym Poznaskim, do okrgu \' korpusu, którego naczelna

komenda urzduje w Poznaniu. Wanej drogi w dolinie Odry

broni niegdy szereg fortec na pograniczu i nad sam rzek. Obec-

nie pozostay z nich tylko: na poudniu Nisa i Kadzko (w obwo-

dzie reg. Wrocawskim), a na pónocnym zachodzie Gogowa nad

Odr (w obw. reg. Lignickim). Fortyfikacye w Kolu, bronice

drogi do Opola, zniesiono przed wierci wieku.

Stosunki polityczne na Górnym lsku s dla ludnoci polskiej

jaknajniepomylniejsze. Wiadomo, e w Prusach samorzd jest

oparty na systemie plutokratycznym, a nie na zasadzie równou-

prawnienia. Wszystk wadz zoono w rce stanów zamonych
i rednich, a szerokie w^arstwy prostego ludu s pozbawione

w praktyce niemal wszelkich praw pohtycznych. Widzielimy ju
przy opisie W. Ks. Poznaskiego, e wychodzi to na niekorzy
ludnoci polskiej. Na Górnym lsku stosunki s jeszcze gorsze,

ni w Prusach Zachodnich. Tam w stanach rzdzcych Polacy

nie s wcale reprezentowani. W miastach Niemcy posiadaj wsz-
dzie olbrzymi przewag materyaln; w ich rkach znajduj si

wszystkie wielkie przedsiebierstwa handlowe i przemysowe. Po

wsiach jest niewiele inaczej. Tam nieliczni magnaci niemieccy s
wacicielami olbrzymich dóbr, równajcych si niejednokrotnie

objtoci maym ksistewkom cesarstwa niemieckiego, a lud polski

naley prawie wycznie do stanu robotniczego i drobnowocia-
skiego. (Jedyny wyjtek stanowi znany pose Szmula, pan do zna-

cznej fortuny). Stosunki po wsiach s o tyle lepsze od miejskich, e
tam prawie wszdzie wocianie polscy nale do drugiej klasy wy-

borczej, a wic w porozumieniu z równie polskim ludem robot-

niczym mogliby wywiera pewne wpywy i miejscami odnie
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zwyciztwo nad magnatery niemieck. W rzeczywistoci jednak

wocianie ci s po czci zaleni od panów okolicznych i nie mo-

Wielk Kaiuiii. Zamek Odrowów (miejsce urodzunia S-tego Jacka).

g bez niebezpieczestwa wystpowa przeciw nim w obronie

swoich praw; nadto za s na ogó tak mao jeszcze uwiadomieni,

e nawet nie próbuj zrobi uytku z praw sobie przysugujcych.
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W takich warunkach w samorzdzie powiatowym Polacy nic od-

grywaj prawie adnej roli i nie zdoali te dotd przeprowadzi

ani jednego posa do sejmu pruslciego, a ten stan rzeczy prawdopo-

dobnie nie rycho zmieni si na lepsze.

Inaczej jest, gdy chodzi o wyb(3r reprezentantów w parlamen-

cie. Wybory do parlamentu odbywaj si na zasadzie zupenego

równouprawnienia wszystliich, bez wzgldu na majtek ub zaro-

bek, a nadto gosowanie jest tajne, wystpowanie wic przeciw

magnateryi niemieckiej nie jest poczone bezporednio z niebez-

pieczestwem utraty zarobku i przeladowa. Poniewa za Po-

lacy prawie we wszystkich okrgach stanowi znaczn wikszo,
mogliby przy dobrej organizacyi zdoby na G. lsku kilka man-

datów poselskich. Dotd posiadaj tylko jeden, w okrgu Kato-

wickim; wszystkie inne za znajduj si w rkach centrowców,

którzy jednak, uznajc z koniecznoci prawa ludu wyborczego, zga-

dzaj si na wybieranie kilku kandydatów pochodzenia polskiego.

Takich posów polskich, wybranych pod hasami centrowymi i na-

lecych do stronnictwa centrum, jest obecnie (stycze, 1904)

trzech: waciciel ziemski Szmula, górnik Królik i wocianin
Strzoda.

Dla szczegóowego scharakteryzowania tych stosunków, po-

dajemy w zestawieniu poniszem wykaz okrgów wyborczych
z oznaczeniem ogólnej liczby ludnoci oraz ludnoci polskiej, przy-

czcm opieramy si na statystyce urzdowej z r. 1900.

Obwód rcijeHcijjiiij Opohld.

krg wyborczy
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Okrg wyborczy Liczba mieszka-
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nie bdziemy podawali danych statystycznych o stosunkach

w caej prowincyi, lecz zadowolimy si scharakteryzowaniem

stanu rzeczy tylko na Górnym lsku, czyli, wedug okree-
nia urzdowego, w obwodzie reg. Opolskim, a z obw. Wro-
cawskiego uwzgldnimy tylko te trzy powiaty pónocno-wschod-

nie, w których Polacy stanowi jeszcze znaczny procent ludnoci.

Do cyfr, dotyczcych caej prowincyi, odwoywa si bdziemy

tylko w celach porównawczych, oraz tam, gdzie najwaniejsze na-

sze ródo, statystyka urzdowa, nie uwzgldnia podziau kraju na

mniejsze okrgi administracyjne.

Obwód reg. Opolski jest najludniejszym i najgciej zamiesz-

kanym okrgiem lska pruskiego. Gdy przy równej prawie obj-

toci (przeszo 13,000 kilometrów) wszystkich 3 okrgów, Wro-

cawski posiada w r. Igoo-ym 1,697,719, a Lignicki tylko 1,102,992

mieszkaców, w Opolskim naliczono w tyme roku 1,868,146 dusz,

czyli 141.3 na 1 kilometr kwadratowy. (Na caym lsku gsto
zaludnienia wynosi 115,8, w Królestwie Pruskiem 98,9 dusz na 1

km. kw.). Tómaczy si to ogromnym rozwojem przemysu gór-

niczego i fabrycznego w tym obwodzie regencyjnym, i poczo-

nym z tcm napywem robotników z bliszych i dalszych okolic.

Gdy w caej prowincyi lskiej liczba ludnoci zwikszya si

w cigu ostatnich 10 lat XIX stulecia, od r. 1890—1901, w okr-

gych tysicach: z 4,220 na 4,651, to w obwodzie regencyjnym

Opolskim z 1,578 na 1,868 tysicy. Na caym lsku wic przy-

rost dziesicioletni wynosi 431 tysicy, a z liczby tej 290,000 czyli

67:^ przypadao na sam regency Opolsk.

Nie we wszystkich czciach Górnego lska jednak gsto
zaludnienia jest równomierna, i nie wszystkie korzystaj z wspo-

mnianego rozwoju. Uwydatnia si on tylko w okrgach górni-

czo-przemysowych poudniowo-wschodnich: w czysto rolniczyci

za liczba ludnoci zwiksza si powoli, miejscami nawet zmniej-

sza si zarówno procentowo jak i bezwzgldnie. Dla scharakte-

ryzowania tego rozwoju podajemy w zestawieniu poniszem

liczb ludnoci w pojedynczych powiatach w latacli 1890, 1895

i 1900, z oznaczeniem gstoci zaludnienia w ostatnim roku:
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o i,ooo, Grotkowskiego o 2,600, Niemodliskiego o 1,400 miesz-

kaców. Zasuguje na uwag^, e wszystkie te powiaty, z wyjt-
kiem Prudnickiego, maj ludno przewanie niemieck i nale,
z wyjtkiem Niemodliskiego, do powiatów rednio zaludnionych.

Natomiast w powiatach czysto rolniczych, po prawej stronie Odry,

gdzie ludno jest pol-

ska, liczba mieszka-

ców nie zmniejsza si,

lecz zwiksza. Powia-

ty te jednak, a zwa-
szcza Lubliniecki,

Olenicki i Opolski,

nale do najsabiej

zaludnionych. Dowód
to, e ludno polska

osiada na roli

w mniejszym stopniu,

ni niemiecka, z po-

wiatów zachodnich

wyprowadza si do

okrgu górniczo-prze-

mysowego.
Wogólnoci za,

zarówno u Polaków,

jak i Niemców, wy-

chodz w poszukiwa-

niu lepszego zarobku

z swoich miejsc ro-

dzinnych nie cae ro-

dziny, lecz tylko mo-
dzie mska. Po prawej stronie Odry za Niemcy wogóle nie ru-

szaj si z miejsca. Std pochodzi, e w tych powiataci tylko

wród ludnoci polskiej uwydatnia si wielka przewaga liczebna

kobiet nad mczyznami, po lewej stronie Odry natomiast widzi-

my ten sam objaw zarówno u Polaków, jak i u Niemców.

Przytaczamy w zestawieniu poniszem kilka charakterysty-

cznych przykadów tego ruchu robotniczego:

n-
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Nazwa powiatu

Kluczbork . .

Olesno . . .

Opole wie . .

W. Strzelce . ,

Gliwice wie
Tarnowskie Góry
Pszczyna . .

Rybnik . . .

Racibórz .

Kole ....

12,891

19,311
39>o65

26,314

28,35«

21,444

41,652

37,861

29,399

23,647

Natomiast po lewej

Polacy

Liczba

mczyzn
Liczba

kobiet

I 15,124

\ 22,334

i

45,828

29,980

i

31,467
! 23,038

I

47,721

! 41,578

34,998
28,762

stronie Odry:

Niemcy
Liczba
mczyzn

Liczba

kobiet

9,411

3,377

8,753

5,943

5,779
6,815

5,542
7,202

14,639

7,443

Gupczyce
Prudnik .

Niemodlin
Nisa . .

Grotków .

1,461
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liczb tych mieszkaców Górnego lska, którzy urodzili si w in-

nych czciach pastwa niemieckiego.

I. Nazwa dzielnicy

Obwód reg. Wrocawski
„ „ Lignicki .

Berlin

Brandenburgia . .

Kr. Saskie

Westfalia

Pr. Saska
Nadrenia
W. Ks. Poznaskie . .

Hanower
Szlezwik i Holsztyn .

Pomerania
Alzacya i Lotaryngia
Prow. Heska ....
Prusy Zachodnie . . .

Brunwik
Hamburg
Anhalt
Prusy Wschodnie . . .

Bawarya . . . . .

Ksistwa Meklemburskic
Oldenburg
Ks. Heskie
Brema .......
Badenia . . . . . .

Ks. Sasko-Wejmarskie .

„ „ Altenburskie . .

„ Reuss starszej linii .

Wirtembergia
Lubeka
Ks. Lippe
Innne czci ces. Niemieck.

Obcokrajowcy
Razem

II. Odpyw
Liczba osób urodzo-
nych na G, lsku,
a mieszkajcych

w dzielnicy, wymie-
nionej w rubryce I

104,266

24,876
20,832

16,417

14,560

12,244

10,057

7,788

4,515

2,357
2,114

2,046

1,831

1,762

1,645

1,605

1,391

1,228

862

669
585
532
478

473
398
362
213
170
148
108

218

III. Dopyw
Liczba mieszkaców
G. lska, urodzo-
nych w dzielnicy,

wymienionej w ru-

fo r3'ce I

58,524

1,855

3,567

1,859

1,332

2,395
1,250

8,435
881

379
1,444

223

405
1,702

247
187

215
1,588

425
252

95
138

78

209
138

96
56
151

37
60
246

236,752 88,465
28,691
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Ogóem wiec przebywao poza granicami obwodu reg. Opo-

slciego 236,752 Górnozaców, a dopyw do Górnego Sislia wy-

nosi z innyci czci cesarstwa niemiecl^iego 88,465, z zagranicy

28,691, razem 117,156 osób. Strata w ludziaci wynosia zatem

bezwzgldnie 119,596 dusz, a po odliczeniu osób przybyych z za-

:-F3.- r^

--^
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dzielnic lskich, to dojdziemy do wniosku, e ludno tamtejsza

musi rozmnaa sic daleko szybciej, ni w innych czciach tego

kraju. Niestety, statystyka urzdowa w tym wypadku zawodzi.

Urzd statystyczny w Berlinie ogasza tylko cyfry, dotyczce ca-

ych prowincyi, a nie mniejszych okrgów administracyjnych. Ze

statystyki tej dowiadujemy si wiec tylko, e w cigu ostatniego

dziesiciolecia w. XIX (1890— 1900) urodzio si na caym lsku
pruskim w przeciciu rocznem 162,622 dzieci, przyrost naturalny

wynosi wic 41,2^ ludnoci. Jest to cyfra stosunkowo bardzo

wysoka. Wyszy procent znajdujemy tylko jeszcze w W. Ks. Po-

znaskiem (43,3^) i Prusach Zachodnich (43,4^). Niewtpliwie
jednak stosunek procentowy urodzin w obw. reg. Opolskim by
znacznie wyszy i dorównywa mniej wicej wykazanemu w obu

innych dzielnicach z ludnoci polsk, a caa prowincya lska
tylko wskutek zaliczenia do niej obw. reg. Opolskiego, znalaza si

na trzeciem miejscu midzy dzielnicami Królestwa Pruskiego.

Wszdzie, gdzie Polaków niema w wikszej liczbie, procent uro-

dzin w cigu lat 10-ciu waha si midzy 32 a 37^. Natomiast

i w tych rdzennie niemieckich czciach pastwa, w których yje

wielu wychodców polskich, znajdujemy równie wysoki procent

urodzin: w Ks. Reuss linii starszej 42,3, w Westfalii 41,2, Nad-

renii 38,6, Kr. Saskiem o,S%. Take liczby stosunku procento-

wego wypadków mierci w obw. reg. Opolskim nie okrela staty-

styka urzdowa. Zadowolimy si wic przytoczeniem cyfr, doty-

czcych caego lska. Umierao tam w ostatniem dziesicioleciu

w. XIX rocznie przecitnie 186,622 osób, czyli 23,8^ ludnoci

w okresie dziesicioletnim. W Królestwie Pruskiem procent ten

wynosi 23,1, w caem ces. niemieckiem 23,5,

Pod wzgldem wyznania na Górnym lsku posiadaj ogrom-

n przewag katolicy, w przc'ciwiestwie do obu innych obwodów

regencyjnych. Gdy w obw. Wrocawskim protestanci stanowi

58,3^, a w obwodzie Lignickim nawet 82,5^ ogólnej liczby ludno-

ci chrzeciaskiej,to w Opolskim tylko g%. Z wszystkich powiatów

tamtejszych tylko w jednym kluczborskim, który posiada znaczna

liczb protestantów Polaków, protestanci maj przewag liczebn,

a poza tem tylko w jednym jeszcze, Niemodliskim, stanowi wicej,

ni 7^ ludnoci. Poniej przytaczamy spis powiatów ob. reg. Opól-
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skiego i tych 3 obw. reg. Wrocawskiego, w których mieszka zna-

czniejsza liczba Polaków, z oznaczeniem: a) ogólnej liczby miesz-

kaców;, h) katolików, c) protestantów, d) stosunku procentowego

ludnoci katolickiej.



OBJAS/Y/i/A^/A

I
Jwioej ni 80^ Polaków

Ludno polska na lsku.
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W statystyce tej zasuguje na uwag ten szczegó, ze, poza po-

wiatami Kluczborskim i Niemodliskim katolicy stanowi najmniej-

szy procent ludnoci w powiatach miejskich, a wiec w miastach:

Katowicach, Opolu, Gliwicach i Bytomiu. Przekonamy si pó-
niej, ze podobnie ma si rzecz pod wzgldem narodowym. W mia-

stach Niemcy s stosunkowo najUczniejsi.

Wyznawcy innych religii chrzeciaskich stanowi na G.

lsku tak drobny uamek ludnoci, e wcale nie wchodz w ra-

chub przy obliczeniu procentowem. Obok katolików i protestan-

tów zastajemy tam tylko jeszcze w wikszej liczbie ydów. Liczb
ich w pojedynczych powiatach otrzymamy wic, jeeli od ogólnej

liczby mieszkaców odcigniemy liczb katolików i ewangiehków.

Ogóem jest ich w obw. reg. Opolskim 20,000, stanowi oni zatem

1^0 mieszkaców.

Ogóln charakterystyk stosunków narodowych podahmy
ju wyej. Pozostaje nam tylko uzupenienie jej przez podanie

szczegóowej statystyki ludnoci polskiej wedug powiatów i do-

rzucenie kilku uwag o rozwoju liczebnym tej ludnoci w latach

ostatnich. Powiemy tu zaraz, e zestawienie wykazu statystycz-

nego, któryby odpowiada rzeczywistemu stanowi rzeczy, jest nie-

moliwe. Jedyne ródo, na którem musimy si opiera—staty-

styka urzdowa—jest pod wzgldem narodowociowym bardzo

mao wiarogodna, jak to ju w^ykazywalimy w rozdziaach po-

przednich tej pracy. Nie jest ono wolne od dnoci germaniza-

cyjnych, które uwydatniaj si usiowaniem, aby zmniejszy jak-

najwicej liczb Polaków. By moe, a nawet jest prawdopodob-

ne, e w spisach nie zaliczano wiadomie Polaków do Niemców

—

przynajmniej mogo to zdarza si tylko wyjtkowo. Natomiast

nie ulega najmniejszej wtpliwoci, e dziao si to czstokrotnie

niewiadomie. Nadto za zaprowadzono celem zmniejszenia liczby

ludnoci polskiej rubryk t. zw. „dwujzycznych" i umieszczono

w niej ogromn liczb osób. (Dwujzycznych polsko- niemieckich

naliczono w r. 1900 w caych Niemczech nie mniej jak 182,194!).

Niezawodnie istnieje w Prusach znaczna liczba osób, zwaszcza

na lsku, w Prusach Zachodnich i na Mazurach, które nie zdaj

sobie dokadnie sprawy z swej narodowoci, lub te pod wpywem
tradycyi i sympatyi dla niemieckoci, przyznaj si do „ojczyste-

go
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go" JQzyka niemieckiego, obok polskiego. eby ich jednak miao
by przeszo 180,000, jak twierdzi statystyka urzdowa, w to moe
uwierzy cliyba tylko nieobeznany wcale ze stosunkami. Niema

atoli adnego sposobu podzielenia tych licznych tysicy na rzeczy-

Typy górnolij^skie.

wicie wahajcych si i Polaków, wcignitych tendencyjnie do

rubryki „dwujzycznych". Kady podzia, na który zdecydujemy

si, bdzie dowolny, krzywdzcy jedn albo drug stron. Wobec

braku wszelkiej miary, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko
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zwróci uwag na ten szczególny system liczenia ludnoci, a poza

tem podzieli „dwujzycznych" na dwie poowy, i jedn z nich

zaliczy do Polaków, a drug do Niemców. Powtarzamy, e ten

podzia nie odpowiada rzeczywistoci, a jeeli trzymamy go si

w tym wypadku, to gównie dlatego, e jest do powszechnie

uywany, a take kady inny mógby opiera si tak samo, jak ten,

tylko na przypuszczeniach.

Z temi zastrzeeniami podajemy poniej wykaz pojedynczych

okrgów, z oznaczeniem liczby ludnoci polskiej, a dla porówna-

nia take katolickiej, w r. 1900.



476 -

Nazwa okrgu
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lsku zmieni si od r. 1890 do 1900 znacznie na niekorzy Po-

laków. Mianowicie za sprawa przedstawia si wedug tej staty-

styki w sposób nastpujcy:

Nazwa powiatu

Pszczyna
Olesno
Rybnik
Lubliniec

Wielkie Strzelce .

Kole
Tarnowskie Góry
Zabrze
Opole miasto i wie .

Bytom wie . . . .

Huta Królewska .

Katowice miasto i wie
Kluczbork
Gliwice miasto i wie .

Prudnik
Racibórz

Bytom miasto . . . .

Niemodlin . . . . .

Obw. reg. Opolski

Namysów
Syców .

Obw. reg Wrocawski

Na 1000 mieszkaców
przypadao Polaków

wr. 1890! w r. 1900

865
832

825
801

787

737
714
687

657

644

621

581

580

447
437
375
96

598

284
418

31 -'/

Wedug tej statystyki wic niema ani jednego powiatu, w któ-

rym stosunki narodowociowe rozwiny si na korzy ludnoci

polskiej. Wszdzie, tak samo w pojedyczyci powiatacli, jak

w cdyci obwodachi regencyjnych, zwikszy si procent ludnoci

niemieckiej. Monaby znale take argument na uzasadnienie

tego objawu: miane zaowici wykazane wyej wyctiodztwo lud-

noci —w znacznej czci polskiej—za zarobkiem do dzielnic nie-

mieckict\. W rzeczywistoci jednak stosunek procentowy, wbrew
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twierdzeniom biura statystycznego, mimo tego wychodztwa, nie

zmniejszy si prawdopodobnie wcale, a dowód na to znajdujemy

w statystyce „dwujzycznych". Na tych cyfrach, z których sko-

rzystao biuro statystyczne, monaby oprze si tylko wtedy, gdyby
spisy z lat 1890 i 1900 byy robione równomiernie, a zwaszcza
gdyby owa sztuczna rubryka dwujzycznych bya wypeniana
zawsze w ten sam sposób. Tymczasem tak nie byo. Gdy w r.

1890 naliczono na Górnym lsku „dwujzycznych" 31,746, to

w r. 1900 obdarzono dwoma jzykami „ojczystemi" 70,107 osób.

Rzecz naturalna, e po wyczeniu takiej ogromnej liczby osób,

nalecych przewanie do narodowoci polskiej, z oblicze, po-

równanie musiao wypa na korzy Niemców. Jeeli usuniemy
t zupenie dowoln kalkulacy i poprawimy wyniki spisu z r. 1900

tak, aby mona go porównywa z poprzednim, t. j. zmniejszymy

odpowiednio liczb „dwujzycznych", to dojdziemy do zupenie

staroytna brama drewniana w Bytomiu.
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innego rezultatu, ni biuro statystyczne. Rachunek ten bdzie
przedstawia sie tak:

Wyczono z oblicze osób „dwujzycznych" w r. 1900: 70,107

„
w r. 1890: 31,746

Naley wiec wczy do obliczenia w r. 1900 osób 38,351

Nie ulega za najmniejszej wtpliwoci, e wszystkich tych

trzeba zaliczy do ludnoci polskiej, Niemcy bowiem ni^ bywaj
zapisywani w rubryce „dwujzycznych". Tak wic otrzymujemy

Polaków w r. 1900:

Zapisanych jako Polaków 1,048,230

Zaliczonych tendencyjnie do „dwujzycznych"' 38,351

Razem 1,086,581 Polaków,

oprócz odliczonych wyej 31,746 dwujzycznych.

Teraz dopiero moemy porów^na wyniki spisu z r. 1 890 z wy-
nikami spisu ostatniego, i otrzymujemy cyfry nastpujce:

Rok
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Lud górnolski przypomina pod niejednym wzgldem ma-

/Airski w Prusach Wschodnich. Tu i tam znajdujemy te same ro-

sie, barczyste postacie mczyzn z wygolonemi twarzami, o suro-

wych rysach, te same opiekle rumiane kobiety, t sam zachowaw-

czo i nieufno wzgldem wszystkiego, co nowe, wreszcie po-

dobny jzyk, peen archaizmów, a obok tego zwrotów i wyrae-
niemieckich. Widocznie wielowiekowe odosobnienie i podlega-

nie wpywom kultury niemieckiej w obu dzielnicach oddziaywao
w sposób podobny na

dwie grupy ludu, które

niegdy prawdopodob -

nie niewiele róniy si

od siebie. (Na szcze-

góln uwag zasuguje,

e take na G. lsku,

przynajmniej w jego'

czci pónocnej, a do

granicy galicyjskiej, lud

wymawia spógoski sz,

rz, z z mazurska, w prze-

ciwiestwie do swoich

ssiadów z W. Ks. Po-

znaskiego i Królestwa

Polskiego). Wogólnoci

wpywy niemieckie s
na lsku w jzyku wi-
cej widoczne, ni na

Mazowszu pruskiem.

Liczba zwrotów oraz

pojedynczych wyrazów

niemieckich jest tam znacznie wiksza, a nawet w najpierwotniej-

szej formie rozmowy lud górnolski posuguje si zwrotem nie-

mieckim, przetómaczonym na polskie, mówic; „o?ii daj, pójd"'

(niem. Sie geben, gehen), zamiast: wy dacie, pójdziecie,—^gdy na

Mazowszu zachowaa si do dzi dnia archaiczna forma icaci.

Z drugiej strony archaizmy lskie s po czci starsze od mazur-

skich, CQ tómaczy si wczeniejszem zerwaniem zwizków z reszt

1
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narodu. W ubiorach natomiast wpyw niemiecki jest wicej wi-

doczny na Mazowszu pruslviem. Tam stare stroje ludowe zarzu-

cono juz prawie zupenie, mczyni ubieraj si z kusa po nie-

miecku, a i u kobiet nie czsto ju mona spotka si z resztkami

starego stroju. Na Górnym lsku w yciu powszedniem nie jest

inaczej. Zachowaa si jednak pami tradycyi i poszanowanie

dla niej, i w wita lub przy szczególnie uroczystych okoliczno-

ciach, np. przy weselu, zarówno mczyni jak i kobiety przy-

wdziewaj tradycyjny strój ludowy, odmienny niemal w kadej

okolicy. O ile te stroje s zabytkiem dawnych polskich lub uwy-

datniaj si w nich stare wpywy niemieckie, to pozostaje jeszcze

do wyjanienia.

Podziau na stany wród ludnoci polskiej na Górnym lsku
niema, o ile za uwydatnia si miejscami, jest zupenie wieej
daty. Szlachta zniemczya sic oddawna bez wyjtku, mieszcza-

stwo wstpio w jego lady; pozosta tylko lud, pierwotnie rolni-

czy, na ogó ubogi, zaleny i teraz jeszcze mniej lub wicej od nie-

mieckiej magnateryi wiejskiej. Rozwój górnictwa i hutnictwa

w zagbiu Bytomsko-Katowickim popdzi ten lud z bliszych

i dalszych okolic do pracy w kopalniach, hutach i fabrykach, i tak

wytwarza si stan nowy górniczo-robotniczy, skutkiem stykania

si z rozmaitemi ywioami i pod wpywem zrzeszenia si, wicej

rozwinity pod wzgldem umysowym, lotniejszy, mielszy i pew-

niejszy siebie. Poza tem jednak nie wytwarzaj si rónice za-

sadnicze, ju dla tego, e ta rzesza robotników uzupenia si nie-

ustannie przez dopyw ludnoci rolniczej, gdy na odwrót, cz ro-

botników, pracujcych zarówno w okrgu przemysowym Gór-

nego lska, jak i na zachodzie niemieckim, powracajc na rol,

w strony rodzinne, wyrównywa powoli poczynajce si wytwa-

rza przeciwiestwa.

61
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ROLNICTWO, PRZEMYS, HANDEL, RODKI

KOMUNIKAYI.

m ówic o Górnym lsku jako kraju górniczo-przemysowym,

mamy zawsze na myli tylko okrg mniej wicej 400-kilome-

trowy, pooony u róde Kodnicy, w trójkcie midzy Gliwicami,

Tarnowskiemi Górami i Mysowicami. Jest to jednak tylko ma-

leka cz kraju, zaledwie ^% caego obszaru obwodu regencyj-

nego Opolskiego. Znacznie wikszy jest obszar o ciarakterze mie-

szanym, rolniczo-przemysowym, stanowicy poudniow cz
G. lska, po lewej stronie Kodnicy. Niema tam tego ruchu,

który znajdujemy w zagbiu Bytomsko-Katowickim. Bez porów-

nania wiksza cz tego obszaru jest pokryta lasami, olbrzymiemi

wociami magnatów niemieckich i osadami drobno-wociaskie-

mi, ale wród tego kraju rolniczego s rozproszone, przynajmniej

w niektórycli okolicacli, mae kopalnie, liczne fabryki i zakady

przemysowe. Natomiast caa pónocna cz obwodu Opolskie-

go, zarówno po prawej jak i po lewej stronie Odry, ma ciarakter

prawie czysto rolniczy, a cz ta stanowi przeszo ^4 caego

obwodu regencyjnego.

Jak we wszystkich innych dzielnicach wschodnich pastwa

pruskiego, tak i na Górnym lsku stosunkom rolniczym nadaje

szczególny charakter ta okoliczno, e bardzo wielka cz ziemi

znajduje si w posiadaniu pod wzgldem liczebnym drobnej sto-

sunkowo grupy szlachty i magnateryi wiejskiej. Na Górnym

lsku uwydatnia si to jeszcze silniej, ni gdzieindziej. Wpraw-

dzie tamtejsza wielka wasno ziemska przedstawia si w stosun-

ku procentowym mniej imponujco, ni w innych dzielnicach, ale

za to pojedyncze woci, znajdujce si w jednem rku, s olbrzy-

mie, a niektóre z nich przewyszaj sw objtoci mniejsze ksi-

stwa udzielne cesarstwa niemieckiego. W statystyce urzdowej,

z której kilka waniejszych cyfr podajemy niej, nie uwydatnia si
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to naleycie, poniewa tam policzono tylko jedncstki gospodarcze

wedug wielkoci, a nie obszary, stanowice wasno pojedyn-

czych wacicieli, gdy tymczasem zaznaczy naley, e na te for-

tuny magnackie skadaj si niejednokrotnie dziesitki jednostek

gospodarczycti, poczwszy od wielkich woci, a do gospodarstw

i maych parcel. Sowem, statystyka urzdowa nie uprawnia

jeszcze do pewnych wniosków o rzeczywistym stanie rzeczy, o po-

dziale ziemi midzy pojedyncze kategorye ludnoci rolniczej. We-
dug tej statystyki stosunki na Górnym lsku przedstawiay si

w obu ostatnich latach popisowych, 1882 i 1895, jak nastpuje:

Wielko

gospodarstw

Naliczono gospo
darstw

wr. 1882 , wr. 1895

Obszar ogólny gospodarstw
wynosi

w r. 1; w r. 1895

mniej ni 2 ha
2—5 ha. .

^—20

Gospod, mae

Gospod, rednie
(20—100 ha)

100—500 ha
500 i wicej
W7oci iciellcie

Razem

83,510

32,063
'-'7.258

89,240

34,856

29,558

63,665 ha

109,918 „

282,877 „

142. 831

4,447

592
130

153^654

4^156

555
142

456,460 ha

145,985 „

209,670 „

164,648 „

722 697 374^318 ha

67,656 ha

122,344 „

300,322 „

490,322 ha

148,658

234,402 „

167,859 „

402^261 ha

148,000! 158,507 976.763 ha
j 1,041,241 ha

Porównywajc cyfry z obu at, przekonywamy si, e wedug
tej statystyki ogólny obszar rolny powikszy si od r. 1882 do

1895 o blizko 65,000 hektarów, co nie moe zgadza si z rzeczy-

wistym stanem rzeczy. Spisy nie odbyway si wic wedug nor-

my równomiernej w obu latach, mianowicie za policzono w r.

1895 dokadniej ogrody i rozmaite podmiejskie skrawki gruntu,

z drugiej za strony zaliczono do woci lasy, stanowice cao
dla siebie. Skutkiem tego statystyka ta nie uprawnia do wnios-

ków o zwikszeniu si liczby i obszaru drobnych osad rolnych.
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Wedug niej bowiem zwikszyl si zarówno obszar gospodarstw

wielkich, jak i maych, a do najmniejszych parcel.

Bd co bd w statystyce tej uderza ogromna liczba male-
kich jednostek gospodarczych, parcel nie wystarczajcych wcale

na utrzymanie rodziny, obejmujcych mniej ni 2 hektary (3,56

morgów pol.) i od 2—5 hektarów (3,56—8,9 morgów p ). Te dwie

kategorye stanowi przeszo 75^ wszystkich gospodarstw górno-

lskich, i nie wiele to znaczy, e w do licznych wypadkach par

z posiadoci mag-nackich na Górnjiu lsku. (Ludgierzowice).

lub kilka takich parcel jest zjednoczonych w jednem rku. To te

widzimy, e bardzo wielka cz wacicieli rolnych nie zadawala

si dochodem z swej ziemi, lecz szuka jeszcze dodatkowego za-

robku, przewanie w przemyle i przez prac robotnicz na ssied-

nich wielkich wociach. Takich wocian, zarabiajcych pobocz-

nie na swe utrzymanie, byo w r. 1 895 na ogóln liczb 84,596 rol-

ników samodzielnych 20,710, czyli okrgo 24^. Z drugiej strony

statystyka wykazuje, e posiadaczami, wzgldnie dzic-Tawcami,
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znacznej liczby malekich parceli nie s wocianie, lecz najmici

rolni i przemysowi, którzy pod wpywem znanej u ludu polskiego

dnoci do posiadania choby najmniejszego skrawka gruntu, za-

kupuj lub wydzierawiaj obszary, dostpne dla ich kieszeni. Ta-

kich najmitów rolnych, uprawiajcych grunt wasny, nie tytuem
deputatu, lecz wasnoci lub dzierawy, byo w r. 1895-ym 14,498,

najmitów zatrudnionych w przemyle i handlu za jeszcze znacz-

nie wicej, bo 30,751. Do kategoryi drugiej naley zwaszcza
bardzo wielu górników i robotników fabrycznych z zagbia By-

tomsko-Katowickiego. Ogóem wic stosunki rolnicze na Górnym
lsku przedstawiay si w r. 1895 w sposób nastpujcy. Samo-
dzielnych gospodarzy, utrzymujcych si wycznie z dochodu

z swej roli byo 61,786, gospodarzy samodzielnych, zarabiajcych

postronnie— 20,710, najmitów rolnych i przemysowych, uprawia-

jcych mae skrawki wasnego gruntu—45,259. Ogóem zatem

byo posiadaczy obszaru ziemi 127,754. Poniewa za liczba

jednostek gospodarczych wynosia w tyme roku ogóem 158,507,

wic na 100 posiadaczy przypadao 125 gospodarstw wzgld-
nie parcel, co znaczy, e bardzo wielka ich liczba czya w swo-

jem rku po dwa lub wicej gospodarstw.

Wobec ogromnej rónorodnoci gleby górnolskiej, tak

wielkiej, e w licznych wypadkach 5-morgowa parcela przed-

stawia wiksz warto i przynosi wiksze dochody, ni loo-mor-

gowe gospodarstwo, cyfry dotyczce przecitnego sprztu poje-

dynczych gatunków zbó i rolin uprawnych nie uprawniaj do

zgoa adnych wniosków. Natomiast nie jest pozbawiona znacze-

nia statystyka ywego inwentarza, wedug kategoryi woci. Rzuca

ona bowiem pewne wiato na zamono woci maych i red-

nich i stosunek ich do wielkich. Mianowicie naliczono na Gór-

nym lsku:

W gospo-
darstwach
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Na 100 hektarów obszaru uprawnego przypadao wi^c:

We wociach
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.Tak na Górnym lsku przedstawia si pod/.ia ziemi miedzy

Polaków i Niemców, tego nikt jeszcza dotd nie oblicza i podanie

cyfr, choby najogólniejszych, jest bardzo utrudnione. Za fakt nie

ulegajcy adnej wtpliwoci mona przyj, e wszystkie woci
wiksze, obejmujce loo i wicej hektarów, s wasnoci nie-

mieck. Jedyny wyjtek stanowi pose Szmula, który posiada

do rozlege woci, nie mogce sie jednak równa z fortunami

magnatów niemieckich. Z wasnoci redniej (20— 100 ha) Polacy

posiadaj pewn cz, ale niezbyt wielk. Natomiast maj oni

wielk przewag wród wocian maorolnych, wacicieli parcel

i gospodarstw nie przenoszcych 20 ha. W powiatach po prawej

stronie Odry prawie caa ludno drobnowociaska jest polsk,

po lewej stronie Odry natomiast Niemcy maj przewag, a trzy

powiaty s, jak wiadomo, prawie czyste niemieckie. W braku

cisych danych statystycznych, mona przyj za prawdopodobne,

e obszar maorolny niemiecki po lewej stronie Odry jest niewiele

tylko wikszy od obszaru polskich woci rednich po prawej stro-

nie rzeki. Tak wic dochodzilibymy do wniosku, e w rkach
polskich na Górnym lsku znajduje si obszar, równajcy sic

prawie sumie drobnych gospodarstw a do 20 hekt. Gospodar-

stwa te i parcele zajmuj przestrze 490,322 ha; przy najostro-

niejszem obliczeniu wic wypadnie nam na obszar polski okoo
400 tysicy hektarów, czyli 1,600,000 morgów magdeburskich.

Stanowi to przeszo 30^ caego obwodu reg. Opolskiego.

Nie jest to wiele, zwaszczagdy si zway,e wikszacz naj-

urodzajniejszych gruntów znajduje si w rkach niemieckich. W ka-
dym razie udzia Polaków w rolnictwie górnolskiem przedstawia

si daleko lepiej ni w górnictwie, przemyle i handlu. W rolnictwie

bd co bd wocianin polski odgrywa rol pokan i mógby na

podstawie tego zdoby odpowiednie wpywy w yciu publicznem;

w kopalniach, fabrykach i handlu rzdz prawie wszechwadnie

Niemcy, a Polak jest tam tylko robotnikiem. Jest to za tam wa-
niejsze, e górnictwo, przemys i handel z dnia na dzie staje si

wiksz potg na G. lsku. Jeeli wyej wskazalimy na prze-

wanie rolniczy charakter tego kraju, dotyczyo to tylko wygldu
i wyzyskiwania ogromnej wikszoci jego powierzchni. Jeeli je-

dnak za podstaw oblicze przyjmiemy nie obszar, lecz zatrud-
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nienie ludnoci, to musimy uzna wybimie przemysowy charakter

tej dzielnicy. Nie rolnictwo ju bowiem, lecz górnictwo, przemys
i liandel s dla wikszej czci ludu rodkami zarobku i utrzyma-

nia. W cyfraci stosunki przedstawiaj sie jak nastpuje:

w r. 1882 w r. 1895
Liczba mieszkaców wynosia 1,432,836 1,664,161

yo z rolnictwa osób ... 687,436 634,463

„ z przemysu . . ...

, z iandlu . . . . .

Byo czynnych wogóle osób

Byo czynnych w rolnictwie

„ „ w przemyle

w handlu

505,001 698,255

95,406 126,418

501,681 . 570,287

288,000 (55^) 278,363 (49^)

184,464 (23^) 247,800(37^)

29,217 (5^) 44.118' {-]%)

Od r. 1882 do ostatniego spisu stosunki przesuny si wic
na niekorzy rolnictwa. W r. 1895 ju na 278,363 osoby, zara-

biajce na swe utrzymanie przez prac na roli, byo 291,918 za-

robkujcych w przemyle i handlu, a nadto widzimy, e rodziny

osób pracujcych w przemyle i handlu s liczniejsze, ni rodziny

rolnicze. Przemys i handel dostarcza rodków do ycia 824,673,

a rolnictwo ju tylko 634,463 mieszkacom Górnego lska, i nie

trudno przewidzie, e stosunki zmieni si z czasem jeszcze wicej

na niekorzy rolnictwa.

Z zawodów przemysowych zatrudnia na G. lsku najwicej

rk górnictwo, a mianowicie 92,673 osoby (w r. 1895). Drugie

miejsce zajmowao budownictwo (37,1 12 osób), trzecie wyrób,

odziey, obuwia, pranie i t. p. (30,595), czwarte wyrób rodków
spoywczych (20,125), pite fabryki metalowe, oprócz fabryk ma-

szyn, (17,879), szóste kamienioomy, huty szklane i t. p. (15,276

osób). Nastpuj: wyroby drzewne (1 1,708 osób), przdzalnictwo

i tkactwo (9,206), wyrób maszyn i aparatów (5,289), przemys

chemiczny (2,001), wyroby skórzane (1,997), wyrób papieru (1,801).

Inne zawody przemysowe dostarczaj zatrudnienia znacznie mniej-

szej ju liczbie robotników.

W handlu towarami i w bankach byo w r. 1895 zatrudnionych

19,908 osób, w komunikacyi 13,806, w hotelach, oberach i t. d.

10,290, wreszcie w zakadach ubezpiecze 116 osób.

62
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Jak wynika z cyfr powyszych, najwikszej liczbie osób do-

starczaj zajcia kopalnie, a drugie miejsce zajmuje przemys,

oparty na górnictwie miejscowem. Z kopalni najwaniejszy jest

wgiel kamienny, znajdujcy s: w ogromnych i nadzwyczajnie

grubych pokadach w okrelonym ju wyej okrgu górniczym

i sigajcy std z jednej strony do Królestwa Polskiego (Dbrowa)
i Galicyi (Jaworzno), a z drugiej do Raciborza. Wyzyskiwane na

wielk skal s na G. lsku tylko pokady najgrubsze w okolicy

Bytomia, Zabrza, Gliwic 1 Mikuowa. W powiatach poudniowych
i zachodnich, a mianowicie w Pszczyskim i Rybnickim, istniej

tylko nieliczne kopalnie mae. Podobnie ma si rzecz z metalami.

W W W W

^ ff ff 1
Leniea.

Wydobywaj na G. lsku: rud elazn, rudy cynkowe (galman

i blend), oów i cokolwiek srebra, prawie wycznie w okrgu
Bytomsko-Katowickim. Najobfitsza w pokady rud cynkowych,

oów i srebro jest cz poudniowa pow. Tarnogórskiego, której

punktem rodkowym jest sawna ze swoich kocioów osada Nie-

mieckie Piekary. Rozumie si, e huty i fabryki, przerabiajce te

metale, znajduj si w najbliszej okolicy kopalni. Koncentracya

pod tym wzgldem nie jest jednak tak wielka, jak pod wzgldem
górniczym. Spotykamy bowiem wielk liczb fabryk wyrobów

elaznych, cynkowych i oowianych take poza obrbem okrgu

górniczego, zarówno na poudniu, jak i na zachodzie, a do Opola.
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Z kopalin innych zasuguj na wymienienie wapno i gips, zwasz-

cza pod Rybniliiem i w Krapkowicacli (po lewej stronie Odry) i u-

pek gliniany (pod Ziegentials). Z kamienioomów najwiksze znaj-

duj si na G. lsku na górze S-tej Anny, pod Lenic. Doby-

waj tu gównie bazalt. Z fabryk, przerabiajcycti mineray kra-

jowe, wymienimy wreszcie rozproszone po caym kraju liuty

szklane, fabryki cementu, fabryki cegy, wyrobów garncarskicli

i porcelany. W zestawieniu poniszem podajemy pogld na

waniejsze gazie przemysu górniczo - fabrycznego z wymie-

nieniem liczby zakadów i robotników w r. 1898.

Liczba Liczba

zakadów robotników

Kopalnie wgla 54 59,4 16

„ rudy elaznej 42 2,886

„ gamanu, oowiu, srebra .... 47 10,882

Huty elazne, odlewnie i walcownie ... 46 39,292

„ cynkowe 27 7,77^>

„ oowiu i srebra 1 565

Koksownie 11 3,522

Fabryki wyrobów elazny cti 133 13,812

cynkowyci 5 750

Kamienioomy, kopalnie wapna i t. d. . . 229 2,342

Kopalnie i fabryki gipsu i marmuru ... 44 3,1 13

Fabryki cementu i wyrobów cementowyci 86 6,168

Piece wapienne 594 10,063

Fabryki wyrobów z gliny (cegielnie i t. d.) . 23 1-965

„ porcelany 1 3^5

Huty szklane 20 637

Z innyci zakadów przemyciowych wymienimy:

Myny 979 2,102

Cukrownie 13 2,787

Browary 170 i,59i

Gorzelnie 230 870

Fabryki cygar i papierosów 71 3,591

Tartaki 188 4,510

Fabryki wyrobów z drzewa ...... 24 842
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IJczba Liczba

zakadów robotników

Tokarnie, stolarnie i t. d 81 i,-362

Fabryki wyrobów lnianych, przdzalnie i t. d. 9 3,604

„ poczoch 22 905

„ celulozy 12 1,701

smoy 12 1,153

„ kwasu siarcz, i nawozów sztucznych 14 1,203

Mydlarnie 21 121

Gazownie 25 450
Fabryki dynamitu . 5 398

„ zapaek 4 254

Jakie jest rozmieszczenie tych kopal i fabryk i ustrój stosun-

ków w pojedynczych powiatach, mona osdzi z nastpujcego

zestawienia *) liczby zakadów i robotników:

Powiat

Liczba robotników
przemysowych

wr. 1896! w r. 1898

Wzrost
liczebny od
r. 189Ó—

8

Na 100 miesz-

kaców byo
w r. 1898 robot-

ników przem.

Bytom . .

Katowice
Zabrze
Gliwice .

Racibórz

.

Rybnik
Opole . . .

W. Strzelce .

Prudnik . .

Pszczyna
Tarn. Góry .

Nisa . . .

Kole . . .

Niemodlin
Lubliniec

47,169
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Inne powiaty, które nie odznaczaj si ani bezwzgldnie wielk

liczb robotników przemysowych, ani te nadzwyczajnem zwik-

szeniem si ich liczby w stosunku procentowym, opuszczamy. Z ze-

stawienia wyszego widzimy, e olbrzymia wikszo robotników

jest zatrudniona w okrgu Bytomsko-Katowickim, ale take w kilku

innych powiatach poczyna uwydatnia nadzwyczajnie gorczkowy
ruch przemysowy. W Tarnogórskim liczba robotników w cigu

2 lat zwikszya si blisko o 100%', w Rybnickim o 76, w Niemo-

dliskim o 49, w Opolskim o 47%•
Jak ju zaznaczono, wszystkie kopalnie i wiksze zakady

przemysowe znajduj si w rkach niemieckich, a Polacy odgry-

waj prawie wycznie rol robotników. Ogóem samodzielnych

przedsiebierców przemysowych naliczono w obw. reg Opolskim

w r. 1895-ym 40,050 (i6,i67o), pomocników 8,020 (3,24 7o), ro-

botników za 199,339 (8o,6o7o)- ^ tej stosunkowo pokanej liczby

„przemysowców samodzielnych" olbrzymi wikszo stanowi

rzemielnicy, wród których jest take znaczny procent Polaków;

a wielkie kopalnie i fabryki, przynoszce milionowe zyski, s was-

noci malekiej tylko garstki ludzi—przewanie tej samej magna-

teryi niemieckiej, która skupia w swych rkach olbrzymie woci
górnolskie. Przytoczymy tylko jeden przykad; Rodzina Hen-

ckel-Donnermarck posiada 7 kopal wgla, 1 1 kopal rudy elaz-

nej, 7 kopal rudy cynkowej, 6 hut cynkowych, 2 fabryki kwasu

siarczanego, 6 cegielni, 1 fabryk celulozy i 1 tartak, a w przed-

siebierstwach tych pracuje przeszo 12,000 robotników. Takich

magnatów jest na Górnym lsku wicej, jak ks. Hohenlohe-Oeh-

ringen, ks. Pszczyny (Pless), hrabina Schaffgotsch, znany polityk

hr. Ballestrem i t. d. Do ich kieszeni spywaj miliony, wydoby-
wane w postaci w^gla i metalów z ona ziemi, Polacy za korzy-

staj z tych niezmierzonych bogactw tylko jako bardzo licho patni

robotnicy. Paca na G. lsku jest daleko nisza, ni w innych

krajach górniczo-przemysowych, np. Westfalii i Nadrenii, nie mó-
wic ju wcale o Anglii lub Francyi. W r. 1900 robotnik górno-

lski zarabia przecitnie: w kopalniach wgla 1018,2 mk., w ko-

palniach rudy elaznej 652,6, w kopalniach rudy cynkowej 813,4 mk,

w zakadach hutniczych 985,7, w walcowniach elaza 930,4, w od-

lewniach elaza 862,8, w fabrykach drutu 930,6, w hutach cynko-
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wych 984,9 mk rocznie. Naley przytem uwzgldni, e s to za-

robki przecitne. Robotnicy i górnicy wicej uzdolnieni i zajmujcy
wysze stanowiska, zarabiaj wiec znacznie wicej, a ogromna
rzesza robotników zwyczajnych daleko mniej, ni wypada z po-

wyszego zestawienia.

Na zakoczenie podajemy jeszcze kilka cyfr, przedstawiaj-

cych ogólny obraz ruchu górniczego i fabrycznego na Górnym
lsku, pod wzgldem produkcyi, jej wartoci i zarobków robotni-

czych z dwóch lat: 1890 i 1900:

Wgiel 1camie?ini/

Liczba robotników . .

Suma pracy roboczej

Produkcya

Warto caej produkcyi

Sprzedano wgla za .

elazo

Liczba robotn. w kopalniach

Paca robocza „

Produkcya „

Warto produkcyi „

Liczba robotn. w hutach i t. d

Paca robocza „ ...
Warto produkcyi walcowni

i odlewni 56,527,000

Cyiik

Liczba robotn. w kopalniach .

Paca robocza „

Warto produkcyi „

Liczba robotn. w walcowniach

Paca robocza „

Warto produkcyi „

Oów i srelji^o

Liczba robotników ....
Paca robocza

Warto produkcyi ....

r. 1890 r. 1900

49,708 70,147

36,584,591 mk. 66,400,710 mk.

16,862,878 tonn 24,815,041 tonn

80,971,688 mk. 177,002,456 mk.

78,i27,c)o6 „ 170,772,541 „

3,288

1,549,211 mk.

769,742 tonn

3,855,087 mk.

18,893

13,630,000 mk.

6,770

4,584,096 mk.

46,191,456 „

647

415,085 mk.

14,874,241 „

724

481,320 mk.

6,718,781 „

2,044

1,418,807 mk.

406,839 tonn

2,897,567 mk.

27,506

23,683,000 mk.

103,625,000 „

7,862

6,539,622 mk,

39,405,115 „

711

602,360 mk.

17,984,463 „

707

547,765 mk.

10,136,835 „
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Zrozumie atwo, e w kraju z tak ogromnym ruchem górni-

czo-przemysowym, a posiadajcym nadto gleb mao urodzajn

i szerokie warstwy ludu ubogie, a wic niezdolne do wielkiej kon-

sumcyi, kopalnie i fabryki nadaj ciarakter caemu ruciowi hian-

dlowemu. Produkty rolnicze starcz wogólnoci tylko na potrze-

by miejscowe, wywóz ich zatem nie jest wielki, dowóz za skada

si gównie z artykuów kolonialnych i galanteryjnych, pozatem

za z materyaów, potrzebnych fabrykom, anie dostarczanym przez

kopalnie miejscowe, gównie wic wyborowej rudy, która bywa
sprowadzana w wielkich ilociach z Westfalii, Anglii i Skandy-

nawii. Szczegóem, charakteryzujcym bardzo wymownie sto-

sunki handlowe na Górnym lsku, jest statystyka ruchu na Odrze

w porcie wrocawskim. Na ogóln sum 2,023,000 tonn dowozu
i wywozu, wgiel kamienny stanowi blisko poow. W pooo-
nych bliej kopal miastach obwodu Opolskiego przewaga wgla
w ruchu handlowym jest oczywicie jeszcze jaskrawsz. Tak np.

w najwaniejszym porcie Kolu, w r. 1900 na ogóln sum 813,000

tonn transportów rzecznych, byo 680,000 tonn wgla. Wogólno-
ci wywóz wgla z Górnego lska przedstawia si w r. 1900 jak

nastpuje. Wysano poza granice obw. reg. Opolskiego na lsk:
2,848,900 tonn, do W, Ks. Poznaskiego 1,475,400 tonn, do Ber-

lina 951,200 t., na zachód niemiecki, oprócz Berlina, 1,671,140 t.,

do Prus Wschodnich i Zachodnich 994,000 tonn, do portów Ba-
tyckich 706,200 t., do Gaicyi 523,609, do Czech 587,521, do in-

nych dzielnic Austryi 563,521, na Wgry 2,940,9861., do Króle-

stwa Polskiego 874,522 tonn. Daleko mniejszy odbyt ma elazo
lskie z powodu wspózawodnictwa daleko lepszego elaza west-

falskiego, angielskiego i szwedzkiego. Wiksza jego cz bywa
zuywana w fabrykach górnolskich i rodkowo-niemieckich; zna-

czne iloci pófabrykatów i maszyn dostaj si do Ces. Rosyjskiego.

W picioleciu 1 896— 1900 wywoono w przeciciu rocznem do
Rosyi z G. lska pófabrykatów elaznych 71,000 tonn, maszyn
i czci maszyn 49,000, surowego elaza i stali okoo 500 tonn.

Dawniej wywóz surowca do Rosyi by znacznie wikszy. Naj-

wiksz sum wywozu wykazuje rok 1886— 64,000 tonn. Obecnie

elazo surowe i stal bywaj zuywane prawie wycznie na Gór-

nym lsku i w ssiednich dzielnicach rodkowych pastwa niemiec-
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kiego. Natomiast cynk górnolski odgrywa bardzo wan rol

w wszechwiatowym ruchu handlowym. Wiksza cze produk-

cyi tamtejszej rozchodzi sie na wszystkie strony wiata, a wynosia

ona w r. 1900-ym 103,333 tonn. Oów bywa przerabiany gów-
nie na miejscu w fabrykach rzdowych i pozostaje w kraju.

Stosunki komunikacyjne G. lsku, wystarczajce zupenie dla

okoUc rolniczych, s dla okrgu górniczo-przemysowego do
niekorzystne. Gówna arterya, Odra, jest oddalona od tego okr-

gu o 50 kilometrów; Wisa i jej dopyw, Czarna Przemsza, nie bar-

dzo wchodz w rachub. Na obu tych rzekach spawia si do

Galicyi wgla tylko kilkadziesit tonn rocznie. Dla uatwienia ko-

munikacyi z Odr skanalizowano rzek Kodnic, przepywajc
na pograniczu okrgu górniczego, przez Gliwice. Droga ta jednak

nie wystarcza dla ogromnego ruchu. Spawiaj ni do Odry rocz-

nie okoo 600,000 tonn wgla, co stanowi tylko ma cz caego

wywozu. Gównym rodkiem przewozowym s koleje elazne,

rozchodzce si we wszystkich kierunkach: do Królestwa Polskiego

przez Katowice i Sosnowiec, do Galicyi i Wiednia przez Bogumin,

na lsk rodkowy i dolny i na zachód niemiecki przez Opole

i Wrocaw, wreszcie do W. Ks. Poznaskiego, Prus i portów ba-

tyckich zarówno przez Opole i Wrocaw, a dalej Leszno, Pozna,

jak i wprost przez Kluczbork-Olenic-Jarocin.

N-<-

STOSUNKI KOCIELNE, SZKOLNICTWO, OWIATA,

INSTYTUCYE SPOECZNE, PRASA.

stosunkach administracyjnych kocioa katolickiego na Sl-
"^ sku s jeszcze widoczne lady dawnego rozwoju historycz-

nego. lsk by od wieków jabkiem niezgody midzy Polakami

a Czechami; wiksza jego cz pónocna naleaa w zaraniu dzie-

jów do pastwa Chrobrych i Krzywoustych, maa, poudniowa, po-
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zostawaa pod wadz czesk. Odbio si to i na stosunkacli ko-

cielny cti. Gdy wiksza c.z lska uzyskaa okoo r. looo wa-
snego biskupa z siedzib w Wrocawiu, oddano go pod zwierzci-

nictwo arcybiskupa gnienieskiego. Z obszaru poudniowego za,

gdzie Czesi miei podówczas przewag, cz przyczono do ar-

cybiskupstwa praskiego, a inn do morawskiego, z siedzib w Oo-
mucu. Ten podzia utrzyma sic take po zajciu wikszej czci
lska przez Prusaków. Ta tylko nastpia zmiana, e w poczt-

kaci w. XIX uwolniono biskupa wrocawskiego z pod wadzy ar-

cybiskupa gnienieskiego. Obecnie stan rzeczy jest nastpujcy:

wiksza cz powiatów Gupczyckiego i Raciborskiego z 132,628

katolikami (w r. 1900) naley do arcybiskupstwa oomunieckiego;

powiaty Neurode, Kladzko i Habelsctiwert z 159,761 katolikami,

do arcybiskupstwa praskiego; reszta lska pruskiego wraz z ksi-

stwem Cieszyskiem tworzy biskupstwo wrocawskie. W dekana-

tach pruskicti tego biskupstwa naliczono w r. 1900-ym 2,274,954

wiernyci. Dodamy, e do biskupstwa wrocawskiego przyczono
póniej jeszcze ca prowincy Brandenbursk, wraz z Berlinem,

i l^omerask, bez powiatów, które naleay niegdy do pastwa
polskiego, a wic Draciimia, Szczecinka, Bytowa i Lborka Bis-

kupstwem wrocawskiem zarzdza od r. 1887 ksi biskup kar-

dyna Jerzy Kopp, arcybiskupstwem praskiem od r. 1899 arcybi-

skup kardyna Leon Skrbenski, oomunieckiem od r. 1893 arcybi-

skup Teodor Kotin.

Z tycti trzeci biskupstw interesuje nas w tej pracy jedynie

wrocawskie. Do praskiego nale tylko czci lska zupenie

ju zniemczonego. Z katolickiej ludnoci obw. reg. Opolskiego, któ-

rej wadza kocielna znajduje si w Oomucu, Czesi i Morawia-

nie stanowi poow, a Niemcy blizko jedn trzeci; polskich pod-

wadnych arcybiskupa oomunieckiego jest na lsku pruskim

tylko dwaddecia kilka tysicy. Zreszt za stosunek tego ludu do

wadzy ducliownej jest na ogó prawidowy.

W dyecezyi wrocawskiej tak nie jest. Tam duchowiestwo

katolickie od wieków podlegao wpywom niemieckim i odgry-

wao rol germanizatorów. Odznaczay si pod tym wzgldem
zakony, i jeeli dzi cay dolny i redni lsk jest zniemczony, jest

to przede wszystkiem ich dzieem. Duchowiestwo wieckie, y-
(5 4



Ê



— 499 —
jce poród ludu polskiego, zbliao sic wicej do niego, liczyo si
wicej z jego zwyczajami i potrzebami i uwzgldniao w wikszym
stopniu jego jzyk ojczysty. Zdarzay si niewtpliwie wyjtki,
ale na ogól temu duciowiestwu zarzutu wiadomej i systematy-

cznej germanizacyi w czasacli dawniejszycti robi nie mona. Dzi
jest inaczej. Do stosunków midzy wadz kocieln a ludem pol-

skim na G. lsku mona odnie wszystko to, comy powie-
dzieli wyej o stosunkaci w Prusach Zachodnich, a zwaszcza na
Warmii. Wadza duchowna spoczywa tam wycznie w rkach
Niemców, którzy, przejmujc si coraz wicej patryotyzmem pru-

skim, przyczyniaj si chtnie do germanizowania ludu polskiego

za pomoc rodków kocielnych. Dno ta uwydatnia si
w szczególnie jaskrawy sposób, odkd zarzd dyecezyi spocz
w rkach zupeaie sprusaczonego, a energicznego i bezwzgldnego
w wyborze rodków biskupa Jerzego Koppa. W miar nacisku

i budzcej si równoczenie wiadomoci narodowej wród ludu,

stosunki midzy tym ludem a wadz duchown i ksimi, ulegymi
jej yczeniom politycznym, zaostrzay si powoli, ale nieustannie,

i ostatecznie doszo do gwatownego wybuchu. Warunki, sprzy-

jajce rozbudzeniu si wiadomoci narodowej wytworzy sam
rzd pruski przez sw walk z kocioem katolickim w epoce Bis-

marckowskiej (t. zw. „walk kulturn"). Wówczas jeszcze lud

ten, z wcale nielicznemi wyjtkami, by pod wzgldem narodowym
zupenie obojtny; jedyn ide, która go oywiaa, bya idea reli-

gijna. Gdy wic Bismarck wystpi przeciw duchowiestwu ka-

tolickiemu, lud górnolski stan po stronie sug kocioa i wtedy
po raz pierwszy uwiadomi sobie przeciwiestwo midzy sob
a rzdem i ide pastwow prusk. Kamie, strcony z wyyn
niezrczn rk „elaznego kanclerza", pocign za sob lawin,
której powstrzymaniem dzi próno trudz sic Prusacy. Nieba-

wem jednak drogi ludu pol«ikiego i stronnictwa katolickiego, które

powstao dla odparcia zamachów Bismarckowskich, rozeszy si.

Rzd, jeszcze za czasów Bismarcka, da za wygran i zawar pokój

z kocioem, a stronnictwo katolickie, t. zw. ^centrum", nabrao
wpywów w ciaach prawodawczych, poczo powoli zamienia
si na stronnictwo rzdowe, przejmowa si dnociami rzdu
i odczuwa z przykroci budzcy si ruch antyniemiecki na lsku.



Zreszt, wcale niezalenie od dnoci narodowych pruskich, ruch

wród ludu polskiego na lsku jest dla centrum katolickiego nie-

podany, bo wytwarza now potg, która wprawdzie pod pe-

wnym wzgldem wspódziaa ze stronnictwem katolickiem, ale

wystpuje jako czynnik samodzielny, niezaleny od organizacyi

stronnictwa centrowego, a tern samem ograniczajcy jego wpywy
polityczne. Powstao nietylko pytanie, czy lud górnolski ma by
ludem pruskim, mówicym po polsku lub te ludem polskim, lecz

i drugie: kto ma rzdzi na Górnym lsku i korzysta z wpywów
konstytucyjnych ludnoci: centrum katolickie, czy Polacy? Oczy-

wicie centrum chce utrzyma si w dotychczasowym „stanie po-

siadania", a poniewa zagraa mu ruch polski, usiuje stumi go

i, o ile si da, usun zupenie przez zgermanizowanie szerokich

warstw ludu— i tu spotyka si z podobnemi dnociami rzdu prus-

kiego. Wie ono jednak, e przez bezwzgldne i jawne zwalczanie

i usuwanie jzyka polskiego wywoaoby tylko opór tam, gdzie go

jeszcze niema: kryje si wic ze swemi celami, pragnc pozyska
lub zachowa sobie zaufanie ludnoci polskiej przez wystpowanie
publiczne w obronie jej jzyka, równoczenie za zorganizowa

ten lud w stowarzyszeniach katolickich, kierowanych przez ksiy
w duchu mniej lub wicej asymilacyjnym, wreszcie za ogranicza

powoli uywanie jzyka polskiego w kociele. Wadza duchowna

w Wrocawiu, z kardynaem Koppem na czele, kieruje ca t po-

lityk, w cislem porozumieniu z wybitnymi czonkami wieckimi

stronnictwa—magnatery górnolsk, udziela wskazówek ducho-

wiestwu, a przedewszystkiem stara si o to, aby nie dopuci na

lsk ksiy, którzy sprzyjaj ruchowi polskiemu. Zapobiedz temu

zupenie oczywicie niepodobna, choby ju dlatego, e przekona-

nia polityczne modych ksiy nie zawsze s znane, a po kanonicz-

nem ustanowieniu ich na probostwach, biskup nie moe usuwa
ich dowolnie. W kadym jednak razie wadza duchowna nie

ustanawia na Górnym lsku adnego ksidza, który zdradzi si

ze swymi dnociami polskiemi, lecz wysya ich na liche stanowi-

ska w rozlegej delegaturze brandenburskiej, berliskiej i pomera-

skiej. Mimo to jednak midzy ksimi górnolskimi bywali za-

wsze i s do dzi dnia gorcy obrocy narodowoci polskiej, nie

wahajcy si wystpowa publicznie ze swemi przekonaniami.
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Liczba ich jednak nie jest wielka. Wikszo duchowiestwa tam-

tejszego popiera umiarkowanie polityk germanizacyjn biskupa,

a znaczna cze bierze z wielk namitnoci i nie przebierajc

w rodkach, udzia w walce przeciw wzmagajcemu sic coraz

wicej ruchowi polskiemu. Naboestwa bywaj oczywicie we
wszystkich parafiach czysto polskich odprawiane w jeyku polskim;

gdzie jednak Niemcy stanowi choby tylko niewielki procent pa-

rafian, tam odbywaj si take naboestwa niemieckie i wystpuje
dno do ograniczania polskich. W miastach prawie wszystkich

uprzywilejowanym jzykiem kocielnym jest niemiecki. W nie-

mieckim take odbywa si korcspondencya z wadz duchown.
Organizacya kocioa protestanckiego na lsku opiera si, jak

wszdzie w Prusach, na organizacyi administracyjnej pastwowej.
Prowincya lska stanowi wic równoczenie prowincy kocieln
protestanck, na której czele stoi konsystorz we Wrocawiu. J-
zykiem kocielnym jest niemiecki. W parafiach z ludnoci pol-

sk naboestwa odbywaj si w jzyku polskim, w mieszanych

w polskim i niemieckim. W wikszej czci parafii polsko-prote-

stanckich odbywa si systematyczna praca germanizacyjn, bez

adnego oporu ze strony ludu. S jednak take nieliczni pastoro-

wie, którzy dbaj o utrzymanie jzyka polskiego. Ogóem Pola-

ków protestantów jest na lsku w obw. reg. Opolskim i Wrocaw-
skim niewiele ponad 25,000.

Organizacya wyznaniowa ydów na G. lsku jest tak samo
luna, jak gdzieindziej. Wszystko, comy powiedzieli wyej o y-
dach w W. Ks. Poznaskiem i Prusach Zachodnich, odnosi si

take do ydów górnolskich.

Stosunki szkolne na G. lsku nie róni si prawie niczem od

scharakteryzowanych wyej zachodnio-pruskich, a od poznaskich

tylko tem, e na lsku take nauka religii odbywa si w^ycznie
w jzyku niemieckim. Nieszczerych da centrum katolickiego,

aby wykadano w szkoach pocztkowych nauk religii w jzyku

polskim, wadze pruskie nie uwzgldniaj. W rednie zakady na-

ukowe G. lsk jest bogaty. Gimnazya i wysze szkoy realne s
liczne, midzy innymi w Opolu, W. Strzelcach, Tarnowskich Gó-

rach, Bytomiu, Królewskiej Hucie, Katowicach, Gliwicach, Pszczy-

nie, Raciborzu, Gupczycach, Prudniku, Nisie, Brzegu i Kluczborku;
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seminarya nauczycielskie znajduj si w Opolu, Soniczowicach,

Raciborzu, Kluczborku; szkoy górnicze i techniczno-hutnicze w Tar-

nowskich Górach i Gliwicach; przemysowe w Bytomiu, Gupczy-
cach i Nisie; rolnicze w Prostkowie (wielki instytut rolniczo-leno-

pomologiczny), Nisie, Brzegu; zakad dla akuszerek w Opolu, dla

guchoniemych w Raciborzu i t. d. Uniwersytet dla lska znaj-

Karol Miarka.

duje si w Wrocawiu. Posiada on 4 wydziay: filozoficzno-filo-

logiczno-historyczny, prawniczy, medyczny i teologiczny. Istnieje

przy nim osobna katedra dla jeyków sowiaskich, z szczególnem

uwzgldnieniem polskiego, któr zajmuje od wielu lat zasuony
prof. Nehring (Polak); w dziale historycznym zasuguj na szcze-

góln wzmiank gruntowne badania tamtejszych historyków nad
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dziejami Polski (prof. Rospell i jego nastpca Caro). Niegdy uni-

wersytet wrocawski przyciga do siebie wiksz cz modziey
polskiej z W. Ks. Poznaskiego i Prus Zacliodnici. Obecnie liczba

studentów polskicli jest tam stosunkowo niewielka; wiksz si
przycigajc wywiera Berlin ze swemi licznemi zakadami i ró-

norodnemi pomocniczemi rodkami naukowemi.

Wszystkie zakady wycliowawcze i publiczne instytucye spo-

eczne, któryci wyliczenia oszczdzimy sobie, maj na Górnym
lsku nietylko ctiarakter niemiecki, lecz i germanizacyjny, nie

tylko nie uwzgldniaj potrzeb ludnoci polskiej, lecz zajmuj

wzgldem niej wprost wrogie stanowisko— jak np. kasy choryci.

Wszdzie wszystko obliczone jest na to, aby utrzyma lud polski

w dawnej biernoci, zalenoci moralnej, politycznej i materyal-

nej od wadz wieckich i kocielnych, przedsiebierców i magnatów
niemieckich, odstraszy go od udziau w ruchu, który uwydatnia

si silnie w caym kraju. Nie trudno zrozumie, e wanie ten

system pogbia coraz wicej ujawniajce si przeciwiestwa,

uwiadamia je coraz szerszym warstwom ludu, prowadzi do coraz

cilejszego odgraniczania si Polaków od Niemców. W okrgu
górniczo-przemysowym dzi ju rozdzia ten jest prawie zupeny

i siga do wszystkich dziedzin ycia publicznego. Polacy tworz
nietylko wasn organizacy polityczn, lecz zakadaj take wa-
sne stowarzyszenia i wasne instytucye samopocy, finansowe, kul-

turalne.

Wykazalimy wyej zwizek midzy rozbudzeniem si tego

ruchu a „walk kulturn" i polityk centrum katolickiego. Pierw-

sze jego pocztki sigaj jednak znacznie dalej, uwydatniy si

w czasach, kiedy lud lski w oczach wadz i Niemców by ludem

pruskim, uywajcym tylko odmiennej gwary („wasserpolnisch"),

kiedy germanizacya nie bya jeszcze ujta w system, przeprowa-

dzany z wyteniem przez wszystkie organy wadzy, a centrum

katolickie jeszcze nie istniao. Haso narodowe, które w epoce

kwitncego demokratyzmu obiego ca Europ, znalazo oddwik
take na ziemi górnolskiej. Nie wywoao ono tam na razie

adnych przewrotów, ani nawet silniejszego ruchu, lecz tylko prag-

nienie oddziaywania na lud i owiecenia go przez zwrócenie si

do niego w jego wasnym jzyku. Pierwsz prób by bodaj „Ty-
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godnik Polski", wydawany od r. 1842— 1846 w Pszczynie przez

Szemela. Póniej gównem rodowiskiem ruchu wydawniczego

polskiego stay si Piekary, jako sawne na cay lsk i zwiedzane

przez liczne rzesze ludu miejsce pielgrzymek. Wydawane w tej

miejscowoci tygodniki miay chiarakter wycznie religijny lub

pouczajcy. W ton narodowy uderzy pierwszy na G. lsku mie-

szczanin, organista, nauczyciel, pisarz sdowy, Józef Lompa
(1797— 1863). Liczne jego prace rozctiodziy si w tysicacli

eg-^emplarzy midzy udem, rzucajc tu i owdzie ziarno uwiado-
mienia, zacicajc do czytania,

do zajmowania si swojemi spra-

wami. Obok Lompy zasuguj
w tym okresie na wymienienie

ksigarz Nawrocki w Mikuowie,
proboszcz mikuowski , Antoni

Stabik, Haneczek, Fryderyk Ros-

talski, nauczyciel w Kluczborku,

a zwaszcza poeta górnolski,

ks. Damroti, ukrywajcy si pod

pseudonimem Czesawa Lubi-
skiego.

Próby te i usiowania nie

byy pozbawione znaczenia, ale

skutek icli nie by wielki. Ruch
polski na lsku obudzi dopiero

Karol xMiarka(i824— 1882), pier-

wotnie nauczyciel ludowy w Piel-

grzymowicach, nastpnie obrotny wydawca i redaktor pierwszego

pisma, które rozchodzio si w wielkiej liczbie egzemplarzy i po-

siadao wpywy. Zacht do dziaalnoci publicystycznej w du-

chu narodowym otrzyma Miarka od Pawa Stalmacha w Cieszy-

nie. Nauczywszy si w dojrzaym ju wieku pisa po polsku, wy-

da kilka broszurek, w których scharakteryzowa trafnie pooenie
ludu górnolskiego, póniej obj redakcy „Zwiastuna Górno-

lskiego", wydawanego w Piekarach przez Heneczka, przeniós-

szy redakcy do Huty Królewskiej. Owoce tych pierwszych usi-

owa byy niewielkie. Warunki, sprzyjajce dziaalnoci ruch-

Adam Na])ieralski.
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liwego pisarza i wydawcy, wytworzya dopiero par lat póniej

„walka kulturnd", wyrywajca lud górnolski z wielowiekowej

sennej obojtnoci. Miarka by wówczas kierownikiem przenie-

sionego z Królewskiej Huty do Mikutowa czasopisma „Katolik",

o którego pocztkach chemiskich wspominalimy przy opisie

Prus Zachodnich. Pisemko, prowadzone ywo i miao, stawajce
energicznie w obronie kocioa i ludu, znalazo licznych czytelni-

ków i zdobyo znaczne wpywy. Rozpocza sic teraz systematy-

czna praca nad rozbudzeniem ludu, doprowadzeniem go do wia-
domoci i zorganizowaniem do walki o swój jzyk, prawa przy-

rodzone i konstytucyjne. Po usuniciu si Miarki do Cieszyna,

skutkiem przeladowania ze strony rzdu' pruskiego, obj po nim
spucizn proboszcz bytomski, ks. Radziejewski, który te przeniós

„Katolika" do Bytomia; nastpnie za obj redakcy tego pisma,

rozwin je w sposób niespodziewany i zapewni mu olbrzymie

wpywy Adam Napieralski. W miar rozwijania si pisma, post-

powaa naprzód i praca organizacyjna, prowadzona na wielk skal.

Tymczasem w centrum katolickiem nastpi zwrot. Coraz liczniejsi

czonkowie stronnictwa poczli przechyla si na stron rzdu, a dla

wszystkich powstanie nowej potgi politycznej na G. lsku stao

si niewygodne. Nastpiy czste i gwatowne starcia. Napie-

ralski jednak, nie wierzc jeszcze w si ruchu, do którego rozbu-

dzenia sam si znakomicie przyczyni, z temperamentu wicej prze-

zorny, ni miay, liczcy si skrupulatnie z materyalnemi intere-

sami ludu, zalenego od magnateryi niemiecko-katolickiej, usio-

wa, mimo nieustannych nieporozumie i zatargów, utrzyma na-

dal sojusz ze stronnictwem katolickiem, aby pod jego oson pra-

cowa nad uwiadomieniem najszerszych warstw ludu. Ruch pol-

ski na lsku zogniskowa si prawie wycznie w powiatach po-

udniowo-wschodnich, a zwaszcza w okrgu górniczym, którego

rodow^iskiem by, a poniekd pozosta dotd. Bytom. Tam uwia-

domienie zrobio znaczne postpy. W okolicach czysto rolniczych

natomiast, zarówno nad Wis i Odr, jak na pónocnym wscho-

dzie, nad granic W. Ks. Poznaskiego i std a do Gór Tarnow-

skich, lud pozosta w upieniu. Na usiowaniach, aby wcign
go do udziau w yciu publicznem, nie zbywao. Ju Lompa wy-

dawa pisemko w kcie pónocno-wschodnim, w Olenie (1848—9)
66
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a w tym samym czasie wychodzio pismo polskie w Opolu. Po za-

oeniu „Gazety Opolskiej" za rozpocza si usilna praca syste-

matyczna nad rozbudzeniem i uwiadomieniem ludu tamtejszego.

Pismo to zdobyo z czasem, pod redakcy Bronisawa Koraszew-

skiego, powaanie i wpywy, ale szerokie warstwy ludu rolniczego

i dzi jeszcze trzymaj si z dala od ruciu narodowego i w prak-

tyce poddaj si wskazówkom duchowiestwa centrowego i ma-

gnateryi niemieckiej. Wobec guchej obojtnoci tego ludu, a jest

to blisko poowa caej ludnoci górnolskiej, i jego zalenoci ma-

teryalnej od Niemców, stajca si coraz wicej nieuniknion

walka z centrum katolickiem, budzia powane i uzasadnione oba-

wy. Nie byo pewnoci, czy lud pójdzie za gosem swoich kierow-

ników polskich, a istniao niebezpieczestwo, e przeladowania ze

strony magnateryi i ksiy, które byyby nieuniknionem nastp-

stwem walki, i czce si z ni straty materyalne, odstrczyyby

znaczn cz zalenych wocian i robotników od wspópracowa-

nia z Polakami, a popchnyby ich w ramiona germanizacyi. Za-

mierzano wic dziaa ostronie, przedewszystkiem utrzyma wród
ludu przywizanie do jzyka, owieca go, dopomódz mu do na-

prawy warunków ekonomicznych, co wszystko mona byo uczy-

ni, jakkolwiek nie bez przeszkód, w zgodzie z centrum katolic-

kiem, i przewidywano, e lud owiecony i usamodzielniony pod

wzgldem materyalnym prdzej, czy póniej sam znajdzie waciw
drog postpowania.

Tymczasem w okrgu przemysowo-górniczym usiowania

Miarków, Radziejewskich, Napieralskich wyday owoce. Tamtej-

sza ludno górnicza, hutnicza i fabryczna przeja si hasami, go-

szonemi w pismach i broszurach, zorganizowaa si czciowo

w towarzystwach, a równoczenie wytworzya si grupa modej

inteligencyi. Gortszym z tej modziey praca, jak uprawia

„Katolik" wraz z zalenemi od siebie pismami, wydawaa si zbyt

powoln i bojaliw; niecierpliwiy j naduycia i wybryki, któ-

rych dopuszczao si wzgldem ludnoci polskiej coraz czciej du-

chowiestwo, przejmujce si dnociami germanizacyjnemi,

i z kó tych wydano pod koniec r. 1902 haso stanowczego zerwa-

nia z centrum katolickiem. Dusz tego nowego ruchu sta si

miay, zapalony, wymowny, ambitny Wojciech Korfanty, a orga-
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nem —redagowany przez niego, przy pomocy Jana Kowalczyka,

dziennik katowicki „Górnolzak". Nowe stronnictwo zorganizo-

wao sie bardzo szybko, a znalazszy poparcie w niektórycti koacli

robotniczyci oraz inteligencyi, utworzyo pierwszy na G. lsku
polski komitet wyborczy, z zamiarem stawiania wasnyci kandy-

datów w wyboraci do parlamentu niemieckiego. Gdy dotyclicza-

sowi nieliczni posowie polscy na G. lsku byli polecani przez

komitet centrowy, do którego take nalea Adam Napieralski,

i wstpowali do stronnictwa centrum katolickiego, komitet wybor-

czy „Górnolzaka" ogosi zasad, e posowie maj by wybierani

pod liasem narodowem, a nie centrowem, i przystpowa do Kola

polskiego w Berlinie. Napieralski tym zamiarom opar si sta-

nowczo, i nastpia midzy obu stronnictwami polskiemi zacita

walka, wród której wzrastay sympatye dla „Górnolzaka", a naj-

wybitniejszy obok Napieralskiego publicysta obozu „Katolikowego",

Józef Siemianowski, zerwa ze swojem stronnictwem i zaoy
w Gliwicach wasny organ p. t. „Gos lski", popierajcy „Gór-

nolzaka". Dwa te pisma, do któryci przyczyo si póniej

trzecie, „Stra nad Odr", zajy si, w porozumieniu z „Towarzy-

stwem wyborczem", rczo przygotowaniem do wyborów w r. 1903

i stawiy we wszystkicli okrgaci wasnyci kandydatów. Stron-

nictwo ^Katolikowe" natomiast tern energiczniej popierao centrow-

ców. Wynik walki by taki, e w Katowicaci wybrano posem
Wojciectia Korfantego, w Bytomiu za popieranego przez centrow-

ców kandydata „Katolikowego", górnika, nazwiskiem Królik.

W Opolskim, gdzie dotd zawsze wybierano Polaka Szmul, walki

nie byo. We wszystkicli innyci okrgach kandydaci „Górnol-

zaka" przepadli. Ogóem jednak pado na nich okoo 45,000 go-

sów, co dowodzi, e hasa, rzucone przez to pismo, znalazy

bardzo silny oddwik w kraju.

W czasie tych wyborów utworzyo si na lsku towarzystwo

pod nazw ludowego, które stawio sobie za cel prac nad owiat,

a równoczenie pogodzenie obu zwanionych obozów polskich.

Na czele jego stano grono umiarkowanej inteligencyi i paru ksi-

y polskich, midzy innymi powaany powszechnie proboszcz Sko-

wroski. Za staraniem tego towarzystwa i osób postronnych

ostatecznie doszo do zgody. Napieralski, przekonawszy si pod-
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czas przygotowa do wyborów sejmowych, e centrum, korzysta-

jc z jego pomocy, nie chce robi Polakom adnych ustpstw, wy-

stpi z komitetu centrowego i przyrzek nie sprzeciwia si wybo-

rowi kandydatów niecentrowych. Przez poczenie delegatów

dawnego „Towarzystwa wyborczego" i „Towarzystwa ludowego"

utworzy si uznany przez wszystkie pisma polski komitet wyborczy,

który, zgodnie z hasami „Górnolzaka", stawi wszdzie was-

nych kandydatów. Jak mona byo przewidzie, wobec plutokra-

tycznego systemu wyborów, aden z tych kandydatów nie zosta

wybrany. Natomiast Niemcy protestanci i ydzi, sprzymierzyw-

szy sie z katolickimi zwolennika-

mi germanizacyi, zapobiegli tym

razem wyborowi opolskiego po-

sa polsko -centrowego, majora

Szmuli.

Taki. by w najogólniejszych

zarysach rozwój stosunków poli-

tycznych i dziennikarstwa pol-

skiego na lsku. Dodamy do

tego jeszcze wykaz waniejszych

pism, wydawanych w tej dziel-

nicy. Niestety w tym wypadku
liczb prenumeratorów moemy
okreli tylko w przyblieniu. Nie-

tylko bowiem liczba ich w tera-

niejszem stadyum przeomowem
zmienia sic nieustannie, ale istnieje te dno konkurencyjna do

obnienia przeciwników, a podniesienia samego siebie, i dlatego

kade ródo podaje inne zupenie cyfry. Najpoczytniejszem

w kadym razie i najwicej wplywowem pismem jest i dzi jesz-

cze „Katolik" bytomski, wychodzcy 3 razy na tydzie, wydawany
przez spók akcyjn, a redagowany przez Adama Napieralskiego.

Liczba prenumeratorów wynosi conajmniej 20,000. W tej samej

oficynie i nakadem tej samej spóki wydawniczej wycliod?i w By.

tomiu pismo codzienne „Dziennik lski", majce okoo 6,000 pre-

numeratorów, i tygodnik „Praca", sucy interesom zorganizowa-

nych górników, hutników i robotników fabrycznych polskich.

Wojciech Koifanty.
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Liczba prenumeratorów tego tygodnika wynosi okoo 10,000.

Wszystkie te 3 pisma podlegaj w ostatniej instancyi kierownictwu

Adama Napieralskiego. Nadto w oficynie „Katolikowej" wychodz
liczne broszury treci pouczajcej, historycznej i religijnej, rozcho-

dzce sie w dziesitkach tysicy egzemplarzy po caym lsku,
a nawet poza jego granicami.

Po czci zalene od „Katolika", ale rozwaniejsze od niego,

jest pismo wychodzce 3 razy na tydzie w Opolu, pod redakcy
Bronisawa Koraszewskiego, „Gazeta Opolska". Rozchodzi sie ona

wród ludnoci rolniczo-robotniczej powiatu Opolskiego i przyle-

gych w liczbie niespena 3,000 egzemplarzy. Zalene równie od
„Katolika" „Nowiny Raciborskie" w Raciborzu utraciy dawne
znaczenie i wpywy wród okolicznej ludnoci rolniczej.

Z pism drugiego kierunku najpoczytniejszy jest dziennik „Gór-

nolzak", wychodzcy w Katowicach pod redakcy Wojciecha

Korfantego i Jana Kowalczyka. Ma on okoo 10,000 prenumera-

torów. „Gos lski", wydawany w Gliwicach przez Józefa Sie-

mianowskiego 6 razy na tydzie, jest znacznie mniej poczytny

fokoo 3,000 pren.) i niema jeszcze zapewnionego bytu. Wreszcie

wychodzi w Katowicach przeniesiony tam z Berlina polski organ

spoleczno-demokratyczny p. t. „Gazeta Robotnicza", majcy okoo
1,600 prenumeratorów.

Obok tych pism politycznych, do których monaby doda jesz-

cze par maych, nie posiadajcych szerszego grona czytelników,

wychodzi na lsku kilka wydawnictw peryodycznych treci pou-

czajcej, religijnej i belletrystycznej. Wikszo ich jest wydawana
w postaci dodatków tygodniowych do wspomnianych wyej pism

politycznych. Próby zaoenia tygodników samodzielnych z cha-

rakterem politycznym, wychowawczym i literackim byy podej-

mowane kilkakrotnie bez powodzenia. W miar szerzenia si
owiaty, wytwarzaj sie jednak coraz wicej warunki sprzyjajce

takiemu przedsiwziciu, i ostatni z tych tygodników, wydawany
od niedawnego czasu w Bytomiu p. t. „Gwiazda", moe ju li-

czy na wiksze poparcie.



Polacy na wychodztwie w iemczech.

zwracalimy w cigu tej pracy kilkakrotnie uwag na chara-

rakterystyczne parcie ludnoci z prowincyi polskich ku za-

chodowi, uwydatniajce si tumnem wychodztwem, które

dopyw z gbi Niemiec, mimo systematycznej kolonizacyi, wy-
równywa tylko czciowo. Ruch ten jest wynikiem rozwoju sto-

sunków ekonomicznych w ces. Niemieckiem. Wielkie rodowiska
górnicze, fabryczne, przemysc we i handlowe przycigaj do sie-

bie widokami lepszych zarobków ludno rolnicz nietylko z oko-

lic ssiednich, ale i z prowincyi wschodnich. Nadto rolnicy na

zachodzie niemieckim, pozbawieni rk do uprawy roli, sprowa-

dzaj sobie na sezon letni robotników ze wschodu, a to samo czy-

ni wadze pastwowe i przedsiebiercy prywatni, potrzebujcy

wielkiej liczby robotników do robót ziemnych, kolejowych i t. p.

Wychodztwo na zachód jest wic podwójne: cz ludu, zdolna

do prac trudniejszych w kopalniach, fabrykach i przemyle, wy-
prowadza si na zawsze lub przynajmniej na czas duszy; inna

wychodzi za zarobkiem przez prac na roli lub przy budowach

ziemnych tylko na miesice letnie, a z pocztkami zimy powraca

do swoich staych siedzib w prowincyach wschodnich. Nas inte-

resuje tu gównie wychodztwo na zawsze lub na czas duszy, bo

zmniejsza liczb i gsto ludnoci w dzielnicach polskich i wy-

twarza wolne miejsca dla nowych przybyszów.

Szczegóowe i wszechstronne scharakteryzowanie tego ruchu

wychodzioby poza ramy tej pracy. Musimy jednak odpowiedzie

na pytania: co dzieje si z ludnoci polsk, która wyprowadza si

na zachód niemiecki, a zwaszcza, jak jest rozmieszczona w poje-

dynczych okrgach, i jak wychodztwo to oddziaywa na rozwój

stosunków narodowych w interesujcych nas prowincyach.
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NAZWA DZIELNICY Liczba Polaków

Berlin 27,326

Brandenburgia bez Berlina ....... 29,888

Pomerania bez pow. Bytowskiego i Lborskiego 9,559

lsk bez obw. reg. Opolskiego, oraz pow. Na-

mysowskiego, Sycowskiego i Brzeskiego 30,012

Pr. Saska 30,910

Szlezwik i Holsztyn 5,122

Hanower 12,500

Westfalia 106,640

Hessen Nassau 2,333

Nadrenia . . 31,723

Królestwo Pruskie 286,013

Kr. Saskie 8,057

Inne pastwa niemieckie . . . . . . . . 16.979

Razem na wychodztwie 311,049

Ogóem zatem yje poza W. Ks. Poznaskiem, Prusami Za-

chodniemi i Wsciodniemi i G. lskiem, oraz powiatami polskimi

Pomeranii i obw. reg. Wrocawskiego, w Niemczech 3 1 1
,000 Po-

laków. Porównajmy teraz t cyfr z ogóln liczb wychodców
z prowincyi, posiadajcych tubylcz ludno polsk. Jak wyka-

zalimy w^ tej pracy, wychodztwo, wedug spisu z r. 1900, przed-

stawiao si jak nastpuje. Wyprowadzio si:

z W. Ks. Poznaskiego . . . 485,835 osób

z Prus Zachodnich . . .

z Prus Wschodnich . .

z Górnego lska . . .

Razem . . 1,601,562 osób

W tej sumie s pohczone take te osoby, które wyprowadziy

si z jednej z tych 4 prowincyi do drugiej. Byo ich ogóem
175,629. Jeeli t cyfr odcigniemy od ogólnej liczby wychod-
ców, to otrzymamy liczb osób, które wyprowadziy si z 4 pro-

wincyi wschodnich na zachód niemiecki. Byo ich razem w r.

1900-ym 1,601,562— 1 75,629 = :/,45P, 555. Wychodców polskich

byo, wedug wykazu powyszego, 311,000. Nie ulega jednak ad-

nej wtpliwoci, e nie s to wszyscy Polacy, którzy opucili swoje

prowincye rodzinne. Pewna cz wychodców zniemczya si,

355,139

523,836

236,752
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przypuszcza nawet mona, e cz znaczna. Dla wszelkiej pew-

noci przyjmujemy bardzo wielki procent tych zmniemczonych,

a mianowicie 7*, czyli okrgo 110,000. Dodajmy i cyfrQ do wy-

chodców, wykazanych w spisie urzdowym z r. 1900, a otrzy-

mamy liczb 420,000 Polaków, którzy wyprowadzili si na zachód.

Reszt oczywicie stanowiU Niemcy, a byo ich w takim razie

ogóem 1,459,933—420,000=1,039,933. Wychodztwo niemiec-

kie na zachód jest wic daleko silniejsze, ni polskie, i std te po-

chodzi, e mimo wszelkich sztuczek germanizacyjnych, procent

ludnoci polskiej zwikszy si, przynajmniej w W. Ks. Pozna-
skiem i Prusach Zachodnich. Objaw ten za uwydatnia si do-

dopiero w latach ostatnich wieku XIX, poniewa dopiero pod ko-

niec wieku, w miar uprzemysowiania si zachodu niemieckiego,
^

wychodztwo przybrao wielkie rozmiary. ^
Jak wynika z okrelonego na wstpie charakteru ruchu wy-

chodczego, wród Polaków na zachodzie niemieckim robotnicy

wszelkich kategoryi stanowi olbrzymi wikszo. Liczba samo-

dzielnych przedsiebierców i przedstawicieli inteligencyi jest wród
nich maleka. Waciwie znajdujemy ich tylko w Berlinie; pewn
liczb take w Hamburgu i Drenie. Z robotników, znaczna cz
po kilku latach pobytu na obczynie wraca z zaoszczdzonemi pie-

nidzmi w strony rodzinne, aby naby tam kawaek wasnego

gruntu. Wikszo jednak sprowadza do siebie rodziny lub eni

si, najczciej z Polkami, na wychodztwie i pozostaje tam na

zawsze. Czy te tysice zdoaj w obcem otoczeniu zachowa sw
narodowo, to wtpliwe. Wprawdzie powstay wszdzie ruch-

Hwe crganizacye celem obrony narodowoci, w kadej ju miej-

scowoci, gdzie mieszka wiksza liczba Polaków, istniej stowa-

rzyszenia polskie, najczciej religijne, w Berlinie i Bochumie (West-

falia) wychodz take pisemka („Dziennik Berliski" i „W^iarus

Polski"), pracujce nad rozbudzeniem wiadomoci i obron ludu

przed germanizacy. Ale usiowania te wród ludu, toncego

w morzu niemieckiem, jakkolwiek nie bezskuteczne, nie wystar-

czaj. Z wychodców samych niewielu tylko niemczy si, ale

drugiemu i dalszym pokoleniom grozi wielkie niebezpieczestwo
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nazw geograficznych, miejscowoci, waniejszych instytucyi i osobistoci

na obszarze ziem polskich w Prusach.
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Domnau m. 328.

Drawa (Drag) rz. 77, 99—100.
Drengfnrth m 326.

Drwca (Drewenz) rz. 66, 77, 79, 8.ó.

Drwskie jezioro 88, 90.

Druzno, jez. (Drausensee) 78, 88, 90.

Dziadek (Altwater) g. 105.

Dziadów (Soldau) m. 321.

Dziaowski Zygm 415.

Dziennikarstwo polskie 258—9, 396-8,
406 --13, 504—9.

Elba 67, 78.

Elblg (Elbing) m. 7.{, 78, 84, 88, 290,

310.

Ek (Lyck) m. 89, 288, 327.

Erzepki Bolesaw 252.

Exin, p. Kcynia.
Falkenberg, p. Niemodlin.
Festenberg, p. Twarda góra.

Filehne, p. Wiele,
Fischhansen, p. Rybaki.

Fiatów, p. Zotów.
Fleming, wzgórza 114.

Fordon ra. 77, 153.

Frankfurt n. Odr m. 111.

Frauenburg, p. Frombork.
Fraustadt, p. Wschowa.
Freiland, p. Fryld
Freistadt W. Pr., p. Kisielice.

Friedheim, p. Miasteczko.

Friedland OS , p. Fryld.
Friedriehsgraben, kana 87.

Frombork (Frauenburg) m. 81, 84, 320,

392.

Fryld ((Friedland OS.) m. 451.
'„ (Markisch Friedland) m. 74,311.

Fryska mierzeja (Friesische Nehrung)
82.

„ zatoka (Fresisehes Haff) 73,

78, 81—4, 90.

Gardeja (Garnsee) m. 317.

Gbin (Gumbinnen) m. 86, 329.

Gsawa (Gonsawa) m. 15G.

Gda.sk (Dauzig) m. 73, :";. si, 117, 290,
303—6, 377, 380

(idaiiska zatoka ".i, 7.'). 7s, s.;.

Gembice (Gembit/.Mii. ió.s.

Georgenburg OS
, p Miasteczko,

(ierdawy (Gcrrlauen) m. 328
• iilgenburg, p. Dbrówno.
Gilja rz. 84, 87.

Glatz, p. Kadzko.
Gliwice (Gleiwitz) m 443. 459.

Gda (Kiiddow) rz 77, 79.

(Togowa ((ilogau) lli, 114.

(iogówek (Ober (Jlogaii) m. 450.

Gówna, rz. 100.

Gupczyce (Leobschiitz) m. 45(».

Gniew (Meve) m 77, 78, 317.

Gniewkowo (Argenau) m. 151.

Gniezno (Gnesen) m. 93, 9."j, 12-2, 1 :!'.',

158— 9, 177.

Goczakowice w, 446.

Golub (Gollub) m. 80, 315.

Goacz (Gollantsch) m. 155— 6.

(iodapia (Godap) m. 80, 328,

Godapi rz. 87.

Gókowski .Józef 406.

Gouchów w. 252.

Gopo, jezioro 95 -8, 121.

(Jórka Miejska (Górchen) m. 174.

<ióry Adler 104.

„ Chemskie 110—1.
„ llabelschwert 104.

„ Heuscheuer 116.

,, Kacbachu 104.

„ Kocie, p. Trzebnickie.

„ Olbrzymie 103—4.

„ lleichensteinu 104.

„ niene (Schnee (Jeb.) 104.

„ Sowie (Euleu (ieb.) 105, 115.

., Strzeleckie (Strelitzer B-ge) lOC,

„ IStrzyglowskie (Striegaiier H-ge)

]0(i. 115.

„ S/.e.skie (Kernsdorfer 15-ge) 85. lOCi.

„ Tarnowskie 110, 115.

,, Trzebnickie ali)0 Kocie 111, 114.

„ Zuckmautel 17()

(ióra S-tej Anny 111, 11(>.

Górzno m. 315— ti.

Gorzów (Landsberg OS.) iii. 440.

Gosty m 1 75.

Grabów m. 176.

Graniczne pasmo 67. 70, 103.

Graudenz, p. (irndzidz.
Grodzisk (Graetz) m. 95, 173.

Grotków(Grottkau) m 41.
Gross Strelitz, p. W. Strzelce.

Gross AVartenberg, p. Syców.
Grudzidz (Graudenz) 77—9, 290, 315.

377.

Grunwald 62.

Grunberg, p. Zielonogóra.

Gryyna w. 172.

Guber rz. 86.

Gnmbinnen, p. Gbin.
Gurów (Guhran) m. 453.

Gntentag, p. I^obrodzio.



1.^
—o^o

Giitstadt m. .•)20.

Jlamersztyii (Hammersteiu) m 311.

Heili^enbeil ui. 328.

Heilsberf?, p. Licbark.
Ileiuriehswaltlc lu. 329.

lleisternest, p. Jastaruia.
Hel mierzeja (lJanzi<fer Neliriiiitr) 73,

75, 82, 84, 117.

Hela m. 84, 29G.

Heueczek 504.

Heytlenkrng, p. Szyjokaicznia
Hohensteiu, Olsztyuek.
Hosiauiiin. lieeniii 402.
Hiilczyu (Hultscliiii) 448.

Huta Laury (Lauiahutte) o. 44.'),

Iawa (Deutseh Eylau) m. 317.

Iawa (Preussisch Eylau) m. 328.

luowroclaw (Inowrazlaw^ m. 93, 102,

1.50, 177.

Insterburir. p Wy.stru.
.Jackowski Maksymiliau 224,237.
.lauowiec (Janowit'/5) TB. 156.
.Iaiisl)ork (Joliauuisburj,^ m. 88, 324.
Jaraczem (Jaratschewo) m. 175.

.laiocin (Jarotsciiiu) ra. 175.

.lastaruia (Heisteruest) o. 297.

.(astrów m. 311.

.lastrzbów w. 447,

.lesionik, j^óry (:\Iahr. Geseuke) 105.

.Jezierzyce, jezioro (Geserichsee; 88, 90.

.JohaDiiisburg-, p. .Jasbork.

.Jura rz. 87.

•Jutrosiu (Jutroschin) m. 174.

Kacbacli (Katzbach) w. 112.
Kamie (Kammin) m. 311,
Kamienieckie jezioro 98.

Kandrziu, p. Kdzierzyn.
Karjrowa (Kar<,'e, Uuriilistadt) m. 171.

Karlikovvo w. 302.

Kartuzy (Karthaiis) m. 74—5, 298.
Kaszubi 295—8, 350.

Kaszubska Szwajcarya 74 - 5, 297.
Katowice (Kattowitz; m. 445.
Katscher, p. Kietrz.
Kauernick, p. Kurztnik.
Kcynia (E.dn~) 93, 156.

Keuselkoppe g. 104.
Kbów (Kiebel) m. 171.

Kdzierzyn (Kandrzin) w. 44'.'.

Kpno (Kempeu) m. 176.

Kiebel, p, Kbów,
Kieferstaedtel, p. Soniczowice.
Kietrz (Katscher) ra 450.
Kisajno jez. (liótzeuer Kisaiu.^ee) 88.

Kisielice (Freistadt W. Pr,) 317.
Kistrzyn (Kiistrin) m 100, 111.
Kiecko (Kletzko) m. 159.
Klein Strt4itz, p. Mae Strzelce.
Klucze (Klitsch) w. 441,
Kluczbork (Kreuzburg- OS.) m. 439.

Kajpeda (Memel) m. 82— 4, 288, 329.
Kodnica rz. 112.
Kladzko (Glatz) m. 112.
Kobylin m. 17.').

Kohler dr, 252,

Kóuigsberg, p, Królewiec.
Konigshiitte, p. Ilnta Królewska.
Kohn Teodor, arcybiskup 497.

Komisya kolonizaeyjna 221—4,368—70.
Konitz, p. Chojnice.
Konstadt, p. Woczyn.
Kopanica (Kopnitz) m. 171.

Kopp Jerzy, kardyna 497.

Koraszewski Bronisaw 506.

Korfanty Wojciech 506— 7.

Kórnik (Kurnik) m. 162, 252.

Koronowo (Krone a. d, Brahe albo I'ol-

nisch Kroue) m, 153.

Ko.cian (Ivosten) m 171,205.
Kocierzyna (Berent) m. 74, 76, 298.
Kostrzyn (Kostschin) m, 162.

Kowalczyk Jan 507.

Kole (Cosel) m, 111, 449.

Komin m. 100, 175.

Krajna 153, 205.

Kranowitz, p. Krzanowice.
Krapkowice (Krappitz) m. 111. 441.

Kreuz, p, Ivrzy,
Kreuzburg, p, Kluczbork.
Kriewen, p. Krzywin.
Krobia (Kroben) m. 175.

Krone a d. Brahe, p. Koronowo.
Królewiec (Konigsberg) m. 73,87, 116,

288, 328.

Królewska Huta (Konigshiitte) m. 115,

445.

Krosno (Krossen) m. 111.

Krotoszyn (Krotoschin) m. 175, 177.

Kruwiea (Kruschwitz) m. 121—2, 149.

Krzanowice (Kranowitz) m, 448.

Krzy (Kreuz), stacya kol. 77, 1 54.

Krzywi (Kriewen) m, 171,

Ksia (Xions) m. 162.

Kujawy 101, 149—51, 205.

Kujot ks. 416.

Kulerski Wiktor 396, 398, 407.

Kunzen w. 83.

Kuroska zatoka (Kurisches Hoff) 73,

81—4.
Kuroska mierzeja (Kurisches Nehrungi

83.

Kurztnik (Kauernick) m. 317.

Ivwidzyn (Marieuwerder) m. 77, 79, 317.

Kwisa (Kweiss) rz. 112, 115.

Labiewo (Labiau) ra, 328.

I^andek (Landeck) m. 311,

Lamieskrone, g. 106.

Landsberg OS., p, Gorzów,
Landsberg O. Pr. 328.

Lamiady, jezioro 88.

Lauenburg, p. Lbork.
Laurahiitte, p. Huta Laury,
Lauterburg, p. Lidzbark.

Lee (Lótzen) m. 326.

Leobschiitz, p. Gupczyce,
Leschuitz, p. Lenica.
Lessen, p. asin.
Leszno (Lissa) m. 139, 173, 177.

Lewenciuskie jezioro, p. Niewocin.

Lenica (I..eschnitz) m. 441.
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Lbork (Lauenburg) m. 74, 91, 296.

Liebark (Ileilsberg) ra. 320, 392.

Lidzbark (Lauterburg) m. 310.

Liebstadt m. 320.

Lieberaulil, \). ^Iyn uad Liwiui

Lignica (lii;,'iiitzi m 114.

Likowski biskup 238, 2.")2.

Lissa, p. Leszuo.
Liswarta rz. 113.

Liwna (Liebe) rz. 79.

liObsens, p. obenica.
Loehstaedt ;>29.

Lobau, p. Lubawa.
Lotzeu, p. Lec.
Lowen m. 452.

Lompa Józff 504 5

Loslau, p. Wodzisaw.
Lubawa (Lobau) 80, Só, .'JIC).

Lubin w. 172.

Lubiski Czesaw (ks Dauirotli) 50 t.

Lubliniec (>ubliui4:z) m. 443.

l^upow rz. 70.

Lwów (Loweuberg) m. 1 10.

Lwówek (Neustadt bei Piuue) ni. 172.

Lyek, p Ek.
^abiszyn (l^abischiu) m, 93, 98, 1 50.

asin (Lessen) m. 315.

eba jezioro 75—0, 91.

„ rz. 70.

„ (eba) m. 290.

l^eckie jezioro 88.

obenica (I^obsens) ui. 15.!.

Lobonka rz. 77, 99.

yk rz. 85— 0.

l^yna (Alle) rz. 85— 7.

yskowski l2:nacy 414.

IMiirkisch 1'riedland, p. Fryluil.

:Malbork (Marienburg) m. 78, 307 10.

Maapiaua (.^[aIa^)ane) rz. 112—3.
Mae Strzelce (Klein Strelitz) ni. 4.50.

Jlaniry jezioro (Mauer See) 80, 88, 9o.

^larcinkowski ICarol 255.

3rarienwerder, p. Kwidzyn.
Margonin m. 154,

Margrabowa m 327.

Malana (ióra (Hutterberg) 81.

:\razurzy 320 - 8, 350—7. 411—1 3.

Mazurskie jeziora 86, 88.

Mazurska Szwajcarya 90, 324- 0.

Mtwy w. 78.

Mtowski przyldek (^lontauer Spitzc

78.

Melsak(Meiil8aek) 320.

Memel, p. I^ajpeda.
Meseritz. p. Midzyrzecz.
3Ieve, p. Gniew.
Miarka Karol 504—5.
Miasteczko (Friedbeim) m. 154.

Miasteczko (Georgenburg) ni. 443.

Mielno jezioro 98.

Mielyski Seweryn 251.

Józef 252.

Mielyn (Mieltschin) m. 159.

Miecisko (Jlietschisko) m. 155.

Midzybórz (Nenmittelwalde) ni. 453.

Midzychód (5irnbaum) m. 170.

Midzyrzecz (^leseritz) m. 139, 170.

Mikoajki (Nikolajken) 324.

Mikulczyce w. 445.

."Mikuów (Nicolai) m. 115, 447.

:\[ikstat (^likstadt) m 1 76.

ililicz (.Militscli) m. 453.

Milski 407.

^liomyskie jezioro 88, 90, 321.

Miomyn, p. ]\Iyn nad Liwna.
:\Iiosaw m. 93, 160— 1.

Mugilaica rz. {)6, 100.

-AFogilno m. 150 — 8.

Morgi (Molirungen) ni. 320.

.Mosina iMoschin) m. 95, 100, 102.

^lotawa rz. 77.

.Mrocza (^Irotsclien) m. 154.

^Iyu nad Liwna (l>iebeniiilil) m. 321.

3Iiililhausen m 320.

^liinsterberg, p. Ziembice.
Murowana Golina m. 100, li)9.

Mysowice (Mislowitz) m, 445.

Nako (Makel) m. 98 9, 153.

Namysów (Namslau) ni. 452.

Napieralski .^dam 505, 507, 509.

Narew rz. 80, 85.

Nawrocki ksidz 504.

Neidenburg, p. Nidbork.
N^eisse, p. isa.
Ner rz. 100.

Neuenburg', p. Nowe.
Neufahrwasser, p. Aowy l*ort.

Neuhaus 41.3.

Neubausen m. 329.

Neumark, p. Nowe Miasto.
Neumarkt, p. Nowy Targ.
Neuniiltelwalde, p Midzybórz.
Neurode m. 115— 0.

Neustadt W. Pr., p. Wejherowo.
Neustadt a d. Warthe. p. Nowe 31iasto.

b. IMnne, p. I^wówek.
Neutomischel, p. Nowy Tomy.l.
Nicolai, p. Mikuów
Nidbork (Neidenburg) m. 85, 321.

Niemczyn (Nimptsch) m. IHi.

Niemen rz. 73, 80, 82—4, 87, 91.

Niemodlin (Falkenberg) m. 451.

Niewociu albo Lewenciskie jezioro 8^.

Nikolajken, p. Mikoiijki.

Nisa (Neisse) m. 112, 451, 459.

Nisa Fvadzka (Glatzer Neisse) rz. 112.

,, I.,uycka(ausitzer „ )rz. 112.

„ Szalona (Wiitende „ )rz. 112.

Nogat 73, 78, 83. 90.

Nordenburff m. 328
Note (Netze) rz. 67, 70, 77, 9i, 95 100

232.

Nowe (Neuenburg) m 312.

Nowe Miasto (Neustadt a d. WartliiM

m. 175.

„ „ (Neumark) ui 317.

Nowy Port (Neufahrwasser) iii. 78, 81,

30i).

Nowy l'arg allio roda (Neumarkt) tn,

453.
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Nowy Tomyl (Neutomisuhel) m. 172.

Ober (Uogaii, p. Gogówek
Oborniki (Obornik) m. 100, Ifii).

Obrarz Dtj, 100—1.
Obra w, 171

Obrzycko (Obersitzko) ni. lOU.

Odolanów (Adeluan) ni. ]7H.

Odra rz. 66 - 7, 73, 77— 8,i»l, 100— 1, 1 1 1.

Oels, p. Olenica.
Ola (Obie) rz. 112.

Olecko (Oletzko) o. 327.

Olenica (Oels) m. 4r)3, 4'i'.K

Olesno (Rosenberj,' O. 8.) m. 111, 4-10,

Oliwa o. 301.

Olsztyn (Allenstein) m. 320.

Olsztynek (Ilohenstein) ra 8.'), 321
Omet rz. 8().

Oinnlew rz. 85.

Opalenica (Opaleiiitza) ni. 173.

Opawica (Oppa) iz. 111.

Opole rOppeln) m 111,441,450
Orlarz !i6, 101.

Orneta (Wormdit) ni. 320.

Ortelsburg, p szczytno.
Orzyc rz. 85.

Orzysz (Arys) in. 11().

Osa rz. 70, s.').

O.sieczna (tStorchnest) in. 174.

Ostróda (Osterode) ni. 85, 321.

Ostr<^dzkie jez. 79, 88.

Ostroróg (Scharf^-nort) ni. 100.

Ostrowo ni. i»5, 130, 170, 177.

Ostrzeszów (Scliildbergi m. 05. 17().

Otmiicliów (Ottmachauj ni. 451.

Owiska w. 05, ItiO.

Oxlióft 84.

raczków (ratsclikaii) nu 451.

l'ako a^akoscii) m. oo, 158.

Taliiki 155—7, 207.

Piirady (Paradies) o. 171.

Tasarga rz. 85.

Pasyin (Passeniieim) m. 324.

ratsclikaii, j). Pa 'zków.
l'eiskretscliaiii. p. 1'y.skowice.

Pelplin (take i'epliu) 200,301.
Persa nta rz. 00, 76.

Piaseczno (Sandberg) ni. 175.

Pieni/ny 413.

IMetscben, p. Byczyna.
Pia (Scbueidenniiihl) m. 74, 130, 1 54, 177.

Piawa CPillaiii in. 84, 320.

Pika 05.

pukaa (Pillkalen) m. 320.

Pinne, p. Pniewy.
Pisa rz. 85, 86, 87.

Pless p. Pszczyna.
Pleszew (Plescbeu) m. 175, 205.

Pniewy (IMnne) m. 169.

Pobiedziska (Pndewitz) m. 162.

Podgórze o. 315.

Pogorzela (Pogorschell^ ra. 175.

Polnisch Krone p. Kronowo.
„ Weichsel p. Wisa.

Wartenberg p. Syców.
Pomorska Szwajcarya 74,

]*omoc p. Teatr polski.

Poniec (Pnnitz) m. 175.

l*owidz m. 159.

Powidzkie .jezioro 97.

Pozna (Posen) 100,117,129,139, 163-8,
177, 233.

Poznaska Szwajcarya 95.

i^rabuty (Riesenbiirg) m. 317.

Pregoa rz. 73, 81, 85—8.
i'reHSSi8cb Eylau p. Iawa.

„ Friedland p. Fryld.
Holland m. 320.

„ Stargard p. Starogard.
I'rosna rz. iWy, 100, li 3.

Prnduik (take Prdnik^ ni. 111— 2, 450.

Pruszków (Prostkau) o. 441.

Pszczew (Betsche) m. 170.

Pszczyna (Pless) in. 447.

Puck (Pntzig; m. 91, 296.

Pucka zatoka (Piitziger Wiek) 73, 75, 82.

Pndewitz p. Pobiedzinka.
Pyskowice (Peiskretsebam) m. 44-3.

liacibórz (Ratibor) m. 448, 450.

Radunia rz. 77.

Raduskie jezioro <4, 76.

lladzy (IJelideu) m. 315.

Radziejewski ksidz .505.

Itagueta (Kagnit) ra. 320.

Eakoniewice (Rakwitz) m. 171.

Ifasterabork (Rastenburg) ra. 326.

liaszków ra. 176.

Ratibor p. Racibórz.

Ranscben w. 329.

Rawicz (Rawitsch) ra. 174, 177.

Reicbtal ]> Rychtal.

Reisen p. Rydzyna.
Rega rz. 76.

Rehden p. Radzy.
Reszel (Riissel) m. 320.

Riesenbnrg p. i'rabuty.

Ritschenwalde p. Ryczywó.
R'ixbóft 85.

Rhein p. Rysk.
Róssel p. Reszel.

Rogalin w. 162.

Rogowo ni. 15(i.

Rogowskie jezioro 08.

Rogono (Rogasen) ni. 160.

Robrbrncb p. Rynarzewo.
Roiniuta rz. 86— 7.

Rosenberg W. l'r. p. Susz.

Ifoseuberg O. S. p. Olesno.

Rosentreter, biskup, 391.

Rositten, o. 83—4.
Rosoga, rz. 85.

Rostalski Fryderyk 504.

Rostarzewo (Rothenborg) ra. 1 79.

l^zeka Zielona, 08.

Ruda, w. 445.

Rugia 75.

Ru8 rz. 84, 87.

, ra. 87.

liybaki (Fischhausen) m. 329.

Rycbtal (Reicbtal) ra. 4 52.

Ryczywó (Ritscbeuwalde) ra. 05, 160.
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IJydzyua (liciseu) 111. 171.

Kygicr Ediuuud 2ó7.

iynarzewo (Rohrbriushj m. 15().

Rysk (Rhein) 320.

Saalfeld m. 320.

Sadzice (Saditz; 448.

iSambijski pówysep 81, 84, '.>1.

Samotseliiii p. Szamocin.
Samter p. S/.araotoy.

Sandber;,' p. Piaseczno.
Santok 98 100.

Santomischel p. Zaniemyl.
Sarnów (Sarn) m. 174.

Scbarfeiiort p. Ostroróg.

Schildberg p. Ostrzeszów.
Schippenbeil m. 328.

Scbirwiut p. Szirwint.

Sehlochau p. Czucliów.
Schloppe p Sopauowo.
Schmiegel p. migiel.
Selmecberg, g. 105.

Schneekoppe p. nieka.
Sehneidemiihl p. Pia.
Schoeken p. Skoki.

Sehóneck m. 293.

Sehónlanke p. Trzcianka.
Sehrimm p. f^rem.

Schroda p. roda.
Sehulitz p. Solec.

Schnrgast m. 451

.

Schwarzeuau p , Czerniejewo.
Schweidnitz p. widnica.
Schwerin a d. Wartlie p. Skwierzyna.
Scbwersentz p. Swarzdz.
Schwetz p. wiecie.
Schwetzkau p. Switocliowo.
cinawa (Steinau) m 450.

Seeburg p. Zebork.
Selment, jezioro, 88.

Sensburg p. Zdzbork.
Spolno (Zempelburg) m. 311.

Siemianowice w. 445.

Siemianowski Józef, 507.

Sierakowice (Zirke) m. 170.

Skoki (Schoeken) m. 155.

Skrbenski Leon, kardyna, 497.

Skwierzyna (Sciiwerin ad. W .) 100, 170.

lza (I.ohe) rz. 112.

Sawskie jezioro 113.

Sopanowo (Schloppe) m. 311.

Supna (Stolpe) rz. 76.

migiel (Schmiegel) m. 171.

niardwy jez. (Spirdingsee) 88, 90.

nieka (Schneekoppe) g. 104, 117.

Sobótka (Zobten) g. 106, 116.

Sobócka woda, rz 112.

Soldau p. Dziadów.
Solec (Schulitz) m. 153.

Sohrau p. Zóraw.
Soniczowice (Kieferstaedtel) ni. 413.

rem (Sehrimm) m. 96, 100, ItJ-J.

roda (Schroda) m. 161.

roda p. Nowy targ.

Stabik Antoni .501.

Stablewski Floryan, arcb. 238-40, 252,

Stalliipóneii p. Stoiipiany.
Starogard (Pr. Stargard) m. 298.
Steinan p. cinawa.
Stszewo (Stenscliewo) m. 168.

Stobrawa (Stober) rz. il2— 3.

Stoupiany (Stallnponen) ni. ."29.

Stoschnest p. Osieczna.
Strasburg W. 'r. p. Brodnica.
Strykowskie jezioro 98.

Strzelno (Strelno) m. 149.

Stuhra p. Sztum.
Sudety 103— 6.

Sulmierzyce m. 176.

Susz (Rosenberg W. Pr.) m. 317.

Swarzdz (Schwersenz) m. 108.

. widnica (Schweidnitz) m. 433.

wiecie (Scliwetzl. m. 77, 312.

witochowice (SchAventochlowitz) w.
4+5.

Switochowo (Schwetzkau) m, 1 74.

winia (Schweine) rz. 86.

Syców (Polnisch albo Gros.s Warttn-
berg) m. 453.

Szamocin (Samotschin) m. Ij4.
Szamotuy (Samter) m ]t>9.

Szarley w. 445.

Szczytno (Ortelsburg) m. 324.

Szemel 504.

Szeszupa, rz. 87.

Szeszuwa, rz. 87.

Szirwint m. 329.

Szkwa, rz. 85.

Szlichtyngowo (Sehlichtingsheim) m.
173.

Szmula, pose, 507.

Szopienice, w. 445.

Szpicberg g. 106.

Sztum (Stuhm) m. 318.

Szubin (Schubin) m. 156.

Szyokarczma (lleydekrug) m. 329.

Tafelttclite g. 106.

Tannenberg w. 85, 321.

Tapiewo (Tapiau) 328.

Tarnowskie Góry (Taruowitz) m. 110.

443, 44.5.

Tczew (Dirschau) m. 74, 78, 299, 37 7.

Teatr polski w Poznaniu 256—7.
Thiel, biskup 392.

Thorn p. Toru.
Tirschtigel p. Trzciel.

Tolkemicko (Tolkmitten) m 81, 8 i. .'iló.

Toru (Thorn) m. 77—9, 290, 313—4,
377.

To.szek (Tost) m. 443.

Tow. Pomocy Naukowej, Poznaskie
255 - 6.

Tow. Pomocy Nauk. dla Prus Zach. 4ir.

Tow. Przyjació Nauk Pozn. 250 — 2.

Tow. Naukowe Toruskie 4l5.

Tremeszen p. Trzemeszno.
Trlskie jezioro 98-9.
Trzcianka (Sehónlanke) m. 154.

Trzciel (Tirschtigel) m. 170.

Trzcielskie jezioro 100.

Trzebnica (Trebnitz) ni. 453.
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Trzemeszno (Tremessen) m 93, 95, 157.

Trzemeszeskie jezioro 96— 7.

'J'iK'hola (Tiicliel) m. 75, 312.

Tucholskie lasy 91, 311—2.
Tuczno (Tutz)in, 311. \

Twardayróra (Festenber<?) m. 453.

Tyla (Tilsit) m. 87, IKi, 288, 329.

Ujazd (Cjest) in. 442.

Ujcie (Uscli) m. 77, 98, 154.

Unrulistadt p. Kargowa.
Wacz (Deutschkrone) m. 311.

Wan.sburg p. Wicbork.
Warmia t)5, 318—20, 389—91, 410 - 1.

A\"ar9z, jezioro 88.

Warta, rz. 6(>, 70, 77, 93, 96, 98—101,
232-3.

Wartenberg Poln. albo Gross p. Syców.
Wartenbork (Warteuberf^) m. 320.

Wawrzyniak Piotr 236—7.
Wbrzeno (Briesen) m 315.

Wgrowiec (Wongrowitz) m. 95, 155.

Weicliselmiinde p. Wisoujcie.
Wejherowo (Ndn.stadt W. Pr.) m. 74,

297.

Welawa (Welilau) m. 85, 87, 328.

Wena, rz. 100.

Wgoborek (Angerburg) m. 326.

'Wgorapa (.^ngerapp) rz. 86—7.
Widawa (Weidej rz. 112-3.
Wiecanowskie jezioro 97.

Wielbark (Willenberg) m. 324.

Wciele (Filehne) m. 154.

Wielichowo m. 171.

Wielkie Strzelce (Gross Strelitz) m. 441

.

^^'ieprz (MMpper) rz. 70.

Wierzenica (Ferse) rz. 77.

Wieyca (Turmberg) g. 74.

Wicbork (Wanslierg) m. 31 1.

Wigry, jezioro 88.

Willenberg p. Wielbark.
Wiraitz p. Wyrzysko.
Wisa, rz. 85.

NNisa, rz. (Weichsel) 0(5-7, 73, 77—9,
85, 91, 9.J, 98, 379-83.

Wisa fPolnisch AVeiehsel) w. 440.

Wisoujcie (Weichselmiinde) fort. 307.

Wissek p. Wysoka.
Wisztynieckie jezioro 80, 88— 9.

Witkowo m. 9-^, 1.59.

Wkra (Ncide, Soldau) rz. 85.

Wodzisaw (Loslau) m. 447.

Woischnik p. Woniki.
W^olszlegier. pose 41 1.

Wolsztyn (Wolstein) m. 95, 171.

Wolsztyskie jez. 98.

Woczyn (Konstadt) m, 439.

Wormdit p. Orneta.
Woniki (Woischnik) m. 44i.

Wrzenia (Wreschen) m. 93, 160.

„ rz. 100.

Wrocaw rHreslau) m. 111, 117, 453 - 4.

Wronki (Wronk) m. 169.

Wyrzysko TWir-sitz) m. 77, 153.

Wschowa (Fraustadt) m. 173.

Wysoka (Wissek) m. 154.

AYysoka Sowa, g. 104.

Wystrue (Inster) rz. 86— 7.

AYystru (Insterburg) m, 80, 329.

Zaborze 445.

Zabrze Stare (Alt Zabrzel 445.

„ Mae (Klein „ ) 445.

Zacken, rz. 112.

Zalewski ks. 252.

Zae (Zalenze) 445.

Zaniemyl (Santomischel) m. 102,

Zbkowice m. 110.

Zdzbork (Sensborg) m. 32(>.

Zbszy (lientschen) m. 100, 170.

Zbszyskie jezioro 98, 100.

Zduny m. I?.").

Zebork (Seebnrg) m. 320.

Zempelburg p. Spolno.
Zgorzelice (Giirlitz) m. 115—6.
Ziegenhals m. 451.

Zielonogóra (Griinberg) m. 114-5.
Ziembice (^liinsterherg m. 115.

Ziuten ni. 328.

Zirke p. Sierakowice.

Zlotorya 315.

Zotów (Fiatów) m. 311.

Zotowskie jezioro 70.

Zoppot p. Copoty.
Ziilz m. 45(t.

Zarnowickie jezioro 70.

erków m. I 75.

nin m. 156.

uiskJe jezioro 98.

óraw (Sohrau) m. 447.
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